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Ha roligt! Fram med kameran och börja fotografera!

Gillar du att fotografera? Har du tagit en fi n, speciell, 
tänkvärd, rolig eller annorlunda bild som du vill dela med 
Söderås Journalens läsare? Varje år har vi en populär foto-
tävling där våra läsare kan tävla med sina bilder i olika kate-
gorier: Natur/Djur, Människor, Ögonblicket och Lokala motiv.

På www.klippanshopping.se under fl iken Fototävling kan du 
lägga in dina bilder och se vad andra skickat in. Tävlingen 
pågår hela året och i början av nästa år utser en jury, med 
fotograf Rickard Nilsson i spetsen, vinnarna. Vinsten består 
förutom äran också av ett presentkort.  

Du glömmer väl inte Årets bild 2015!

 NY TÄVLING!

A4U AB

SYSTRARNA I GRÄNDEN
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Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås Journalen, om inget annat anges. Upphovsrätts-
lagen gäller, och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafi k med mera. Material från Söderås 
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Ingen Söderås Journal?
Ring 0435-77 90 50 eller maila 
info@adaptmedia.se

Extra exemplar av Söderås Journalen 
fi nns utlagda på följande platser:
Klippans Bokhandel, Klippans kommun,
SEB Klippan, Swedbank Klippan,
Klippans Simhall, Klippans Bibliotek,
Preem, Klippan, Ica Kvantum Klippan,
Perstorps Bibliotek, Ugglebadet,
Vincents Kök, Ljungbyheds Konditori,
LT Lantmän Ljungbyhed och 
entrén Norra Skolgatan 2A Klippan.

1, 2, 3 Smile! 
Adapt Media har fotografer och en proffsig fotostudio! Du har 
leendet, familjen, hunden, barnen eller kanske hela tjocka 
släkten som du vill ha förevigade! Nu ger Söderås Journalen 
dig chansen att vinna en fotografering med framkallning av 
bilderna på canvas- eller fotopapper. Du väljer själv vad du vill 
ha upp till det sammanlagda vinstvärdet på 3 000:-. 

Passa på och tävla om en den perfekta julklappen till familj och bekanta!
Skicka din motivering senast den 2 november och berätta varför just 
DU ska vinna till: 

Skriv till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Studiofoto”

Studiofotografering

 Lycka till!   

NY Tävling!

Vinnare Studiofoto 2014
Malin Waldt Gustafsson
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NY Tävling! Vaccinationsdags
Drop in följande tider under vecka 45 - 48: 

Vårdcentralen Klippan:
Tisdagar: 3/11, 10/11, 17/11, 24/11                 
Onsdagar: 11/11, 18/11
Samtliga dagar klockan 13:00 - 16:00

Vårdcentralen Ljungbyhed:
Tisdagar 3/11, 10/11, 17/11, 24/11
Samtliga dagar klockan 13:30 - 16:00

Gratis för dig som bor i Skåne och är 65 år  
eller äldre, eller tillhör någon riskgrupp.  
För övriga kostar det 130 kr.

Välkomna!

 

Säsongsinfluensan 2015
Håll dig frisk i vinter – vaccinera dig mot säsongsinfluensan

Välkommen att vaccinera 
dig mot säsongsinfluensa 

hos oss!
Vi har ”drop in” 

Torsdagen den 12 nov kl. 9-12 
Onsdagen den 18 nov kl. 13-16

KLIPPAN

Influensavaccinationen är 
kostnadsfri för dig som är 
65 år eller äldre, eller tillhör 
någon av Socialstyrelsens 
definierade riskgrupper.

Capio Citykliniken Klippan, Norra Skolgatan 2 A
Växel tel. 294 40, www.capio.se

Allhelgonahelgen
Tänd ett ljus i mörkret!

Fredagen den 30 oktober öppnar vi våra kyrkor 
för alla som vill komma in för en stund av stillhet, 
tända ett ljus eller värma sig med en kopp kaffe. 

Vi håller även flera minnesgudstjänster. 
Tider och mer information hittar du på vår hemsida.

Välkommen till en kyrka nära dig!

www.svenskakyrkan.se/klippan

Foto: C
lem

ent M
cKay, M

alin Lingnert /IKO
N

Hälsomässa
Alternativ

Lördag den 7 november
kl. 10.30 - 17.00

Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7

På mässan kan du prova:
• Hudvård • Make-up • Massage • Hälsokost • Ansiktsanalys  

• Auratransformation • Reiki • Healing • Tarot • Medialrådgivning  
• Djurkommunikation • Chakrabalansering • Ekologiska produkter 

• Eteriska oljor • Födelsedagsanalys och mycket mer.

Info om utställare, föredrag och seanser finns på 
www.futuren.se • Entre 50 kr

Välkomna!

Storseans 
med 

Ewa Olsson
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Fick MC-polis
Sverige fi ck lösdriverilag 1885. Lös-
drivare var den ”som strök omkring 
utan att vilja försörja sig, förde ett liv 
som hotade allmänhetens säkerhet, 
ordning och sedlighet”. Lösdrivare 
jagades av länspolisen, i Åsbo Härad 
till häst. Men från 1921 beslöt lands-
tinget att anställa en motorcykelpolis, 
med placering i Klippan. Det kostade 
5 765 kronor och delades mellan 
socknarna: Riseberga, Färingtofta, 
Oderljunga, Perstorp, Fagerhult, 
Örkelljunga, Rya, Ö. Ljungby, Källna, 
Össjö, Tossjö, M. Ljungby, Tåstarp, 
Gråmanstorp och Vedby - ett rejält 
bevakningsområde. Lagen ersattes 
1965 av lagen om ”samhällsfarlig 
asocialitet”, som upphävdes 1981.

Sjukdom lamslog
Mul- och klövsjuka är smittosam och 
drabbar klövbärande djur. Smittan 
sprids lätt. Ett motmedel är förbud 
mot folksamlingar, som lamslår or-
ter. Verksamheter drabbas. Så var 
det på 1900-talet där fl era utbrott 
av mul- och klövsjuka skett. Värst 
var det 1920-21, 1924-27 och 1929-
1931. Även fackliga sammankomster 
förbjöds 1925. Det upprörde Pappers 
Avd 66, då löneförhandlingar pågick. 
Även Folkets Hus ville slippa förbu-
det. Fack och Folkets Hus pekade på 
grannkommuner, där inget fall före-
kommit, förbuden hävts, besökare 
fritt kunde besöka Klippan. Facket 
frågade: Ses en löneförhandling som 
”onödig samling”. 

Märkesdagar
1900. Pappersfacket i Klippan sade 
nej till att ansluta sig till socialdemo-
kraterna.
1920. Riksdagen fastslår slutliga 
rösträttsreformen.

Som sagt
”Eld gav makt”
(Historiker Yuval Noah Harari)
”Motsägelser skapar kultur”
(Samme Harari) Berndt Talleruds bok ”Kolera” ger perspektiv på denna grymma farsot.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Intresset för släkthistoria är stort, 
drar med sig intresset för lokalhisto-
ria. Skrifter och information i annan 
form framställs. Det är positivt. Tyvärr 
glöms ibland egna ansvaret för tex-
tens innehåll.
Felaktigheter ska rättas. Det handlar 
om förtroendet. Vem litar på en ”slar-
vare och mörkare”. Skrivaren har 
ansvar inför läsaren. Påhitt, gripit ur 
luften, missförstånd m m blir histo-
rieförfalskning. Jobb krävs för att få 
allt riktigt. Vem vill fi ra t ex jubileum 
på fel årtal? Rättat är numera Åby 
marknads och Klippans municipal-
samhälles startår.
 Klippan blev känt i Sverige och de-
lar av världen genom: Klippans pap-

persbruk, Klippans brottarklubb och 
sedan 1966 S:t Petri kyrka. Dock har 
lyskraften avtagit. Tips kom: ”Box-
ning” var Klippans ”signum” (kän-
netecken), sades det. Förvåning upp-
stod. Boxning???  
 Var kom det ifrån? Inte från Eric Ot-
tossons grundliga dokumentation av 
idrotten i Klippan de 40 första åren på 
1900-talet, där han var med. Ordet 
”boxning” nämns inte en enda gång. 
Inte hellre i andra skrifter om idrott. 
”Brottningen efterträdde boxningen”, 
sägs det. Va? I Klippans BK:s 50-års-
skift och Klippans BIF:s jubileums-
skrifter uttalar sig ledare om Åby 
(Klippan) förhistoria, från 1894. Ordet 
”boxning” förekommer inte en enda 

gång. Då Bror O Nilsson, kallad ”Kid”, 
intervjuades om sitt liv som idrottare 
och ledare i Klippans BIF nämnde han 
att ”Kid” kallades han efter en boxare. 
Har det varit boxning i Klippan? ”Nej, 
man kan kalla det ”boxgymnastik”. Vi 
var några som höll på med motion på 
vintern då fotboll och friidrott låg nere. 
Det fanns ingen klubb, inga tävlingar. 
Vi tycker det var en bra motionsform. 
Mer var det inte”, sa han.
 Skulle Klippan ha blivit känt genom 
detta? Knappast! Boxning är inte ens 
känt i Klippan.
 Däremot fi nns mycket historia att 
skriva om, som kan bli skrifter, som 
kan tryckas, t ex hos Adapt Media – 
med korrekt innehåll.  
  

Lokalhistoria – äventyr för allt fler

Mårtenfest med svartsoppa, väl-
gödd gås, äppel- eller spettkaka ses 
felaktigt som skånsk landskapsrätt. 
Allt är ”importerat”, legenden om 
biskop Martin är glömd, men tradi-
tionen är stark.
Ofta sägs ”Mårten gås”, som 
om gåsen hette Mårten. Men är 
”Mårtens gås”, alltså gåsen ägs 
av Mårten. Mårten, vem var det? 
En romersk offi cer som gjorde en 
barmhärtighetsinsats, blev kris-
ten munk, utsågs till biskop. Det 
ville han inte bli utan gömde sig i 
en gåskätte. Men gässen slog larm 

Mårtenfest – import till Skåne
och han blev utnämnd till ”Biskop 
Martin i staden Tours”. Gässen 
”straffades” med att bli festmåltid 
till Martins åminnelse 11 november 
från hans dödsdag år 397. Mårten 
är nordiska formen av Martin.
 Gås var en av de första tamfåg-
larna. Det fi nns i Norden bevis för 
gåsätande sedan stenåldern. Äldsta 
uppgiften om svensk mårtensgås-
fest kommer från en herrgård på 
Södertörn 1557.
 Det var länge mest på slott och 
herrgårdar som stekt mat laga-
des, Mårtenfester ordnades. Den 

klassiska menyn avåts. Med ti-
den blev festtraditionen starkast i 
Skåne. Det antogs att det var där 
allt börjat i Sverige. Men det som 
idag ses som klassiskt kom i mit-
ten av 1850-talet och tillhandahölls 
av charkuterier i Stockholm. Tredje 
ingrediensen – äppelkaka – tillkom 
för första gången 1860 på restaur-
ang Piperska Muren på Kungsholm. 
Men i Skåne bet sig traditionen med 
de tre inslagen hårt fast. Numera 
fi nns ”Mårtensgillen” – för traditio-
nens bevarande. I övrigt har ”Mår-
ten” tunnats ut. 

”Pöckeslöjd” – hemlig verksamhet 
Oderljunga blev ett centrum för 
”pöckeslöjd” (leksaksslöjd). Men 
idén kom från en husar i Ljungbyhed. 
Allt omgavs av mystik och blev hem-
lig verksamhet, med låsta dörrar. 
I ris- och skogsbygder blev det svårt 
med försörjningen i slutet på 1800-ta-
let. Industriellt tillverkade slöjdalster 
kom. Priser pressades. Nytt måste 
skapas. Det blev leksaker - förmin-
skade vardagssaker kallad ”pöcke-
slöjd”. Spinnrockar blev förebild. Idén 
kom då en svarvare från Oderljunga 
var på väg till Lund för att sälja sin 
slöjd. Då mötte han en husaroffi cer i 
Ljungbyhed som sa: ”Varför tillverkar 
du inte leksaksspinnrockar istället?” 
Idén fäste. Tillverkning av ”pöcke” 
kom igång - först i Karsholm. Det 
blev succé. Fler i bygden tog efter. 
Det blev ”hemlig verksamhet”. Dör-
rarna låstes. Bara behöriga släpptes 
in i svarverierna. För nyfi kenheten var 
stor: Hur gjorde man? Vilket trädslag 
användes? Hur förbereddes allt? Men 

kunskapen spreds till Örkelljunga och 
Färingtofta, där slöjd var utvecklad 
och omfattande.
 I landshövdingsrapporten för 1896-
1900 över Oderljunga socken fram-
hålls att leksaksvarveriet tagit en 
”märkbar fart”. Det exporterades 
till Danmark, Finland, Ryssland och 
Amerika, som utökades till Norge, 
Danmark, England och Tyskland. Ex-
porten började från Perstorps station. 
Mycket såldes i Sverige. Männen satt 
hemma och svarvade. Kvinnor – kall-
lade säljekärringar – kom och köpte 
leksakerna och reste runt och sålde. 
 Leksakstillverkning i större skala 
kom igång i slutet på 1800-talet. Det 
blev Åke Nilsson som från Oderljung-
bygden utvecklade leksakssvarvan-
det till en stor industri, som sederme-
ra togs över av bland annat Bröderna 
Ivarsson i Osby (Brio). Idag fi nns en 
utställning på ”slöjdloftet” på Ingebor-
rarpsgården, där produkter från Oder-
ljunga ”leksakssvarvaretid” visas.

 Det krävdes stor hantverksskicklighet 

för att göra minisaker.

Ett vardagsliv i miniformat.

Även leksaker i miniformat tillverkades.
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070-33 90 680
info@erby.se

En kontakt räcker! 

Fönster-
KAMPANJ!

Passa på att 

BYTA FÖNSTER  
TILL ÅRETS PRISER!
Genom vårt samarbete med Orama Fönstret 

kan vi erbjuda en rabatt som motsvarar 
sänkningen av ROT-avdraget 

som införs vid årsskiftet. 

Boka en tid för ett kostnadsfritt hem-
besök så att ni kan få en anpassad 

offert just för ert hus.

Erbjudandet gäller endast beställning senast 31/12 2015

I samarbete med Swedbank Finans
kan vi numera erbjuda finansiering

070-33 90 680
info@erby.se

Är du snickare 
med erfarenhet 
av byggservice?

Hög kvalitetskänsla 
och körkort ett krav

Ring för mer info! 
VI SÖKER SNICKARE!

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Kom & Fynda ! Massor av saker! 
Shopen • Hantverkaregatan 2 D
Öppet tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13.

Loppislokalen efter Ugglebadet • Badvägen 7
Öppet onsdag 14-17, lördag 10-13.  
Även mottagning av loppissaker. VÄLKOMMEN! 

 
Städpatrullen 
- vi städar allt!

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Sluta spackla. 
Låt Easy Cover göra jobbet.

Skall tapetseringen bli lyckad krävs ett jämnt
 underlag. Förr i tiden var spackling enda 
lösningen. Nu besparar Easy Cover dig många
timmars drygt spacklingsarbete. Easy Cover 
sväljer förvånans värt många ojämnheter.

20%
KAMPANJRABATT

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Sluta spackla. 
Låt Easy Cover göra jobbet.

Skall tapetseringen bli lyckad krävs ett jämnt
 underlag. Förr i tiden var spackling enda 
lösningen. Nu besparar Easy Cover dig många
timmars drygt spacklingsarbete. Easy Cover 
sväljer förvånans värt många ojämnheter.

20%
KAMPANJRABATT

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

Sluta spackla. 
Låt Easy Cover göra jobbet.

Skall tapetseringen bli lyckad krävs ett jämnt
 underlag. Förr i tiden var spackling enda 
lösningen. Nu besparar Easy Cover dig många
timmars drygt spacklingsarbete. Easy Cover 
sväljer förvånans värt många ojämnheter.

20%
KAMPANJRABATT

Gilla oss på FB

Måndag - Fredag 7 - 18, Lördag 9 - 13 • www.colorama.se

Erbjudandet gäller t.o.m 30/10 -15

 

• FÖRRÄTT: Sparrissoppa eller svartsoppa

• MIDDAG: Gåsabuffe

• DESSERT: Vår goa äpplepaj m. vaniljsås

• 3 rätter á 425:-  • 2 rätter á 350:-

GÅSAMIDDAG

Välkomna!

Cecilia med 

personal

i vacker miljö!

Barn 15:- per ålder!

- I hjärtat av Söderåsens Nationalpark

www.skaralidsrestaurang.se

0435 - 44 23 32

Gåsamiddag förbokas. Serveras 1-20 nov.

JULBORD 350:-/Pers.
inkl. välkomstglögg 
Barn 15:- per ålder!

         

27-28 nov
4-6 dec 
11-13 dec Sällskap, företag över 20 pers - alla dagar.

  JUL-LANDGÅNG 125:-/Pers
Vi kör ut dem utan kostnad när ni beställer minst 10 stycken.
  JUL-LANDGÅNGCATERING

NYHET
JULBRUNCH 125:-/PersMysig

Onsdagar- fredagar kl. 11-15, 2/12 t.o.m 18/12
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NYA PÅLLES

Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

Dagens rätt

Välkomna! Jessika & Co                 Gäller 26 oktober - 20 november 2015

75:-
33 cl 

läsk/vatten 
ingår

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

Efter kl.14 
serverar vi 
”Kvällens”

K
li
p

p
 u

t 
oc

h
 s

p
a

ra
 m

ig
!

Mån:	Blomkålstuvning	med	fläsk	
 eller lunchkorv
Tis: Pannbiff mé lög
Ons:  Stekt sill med skirat smör, mos och lingon
	 alt.	Panerad	sejfilé	med	mos	
	 och	Pålles	goá	fisksås
Tors: Korv Stroganoff med mos eller ris
Fre:  Schnitzel med stekt potatis och Bearnaisesås
Veckans alternativ: Lunchkorv med mos och lingon

NYA PÅLLES 

Det låter kanske inte så vackert att 
säga att man har ”varm korv i blodet”, 
men ni förstår väl vad vi menar? Jessika 
”Tolle” Kristensson är dotter till Nisse 
”Katten” Kristensson, känd varmkorv-
gubbe i Klippan i många år. Jessika 
började själv jobba för sin pappa när 
hon var 13 år och sedan dess har det 
rullat på i kioskbranschen.
– Jag övertog Nya Pålles 2012 efter 
Per Thomasson, som startade kiosken, 
berättar Jessika. Jag var anställd hos 
Per redan från första dagen 2008, då 
vi hade en enkel korvvagn här. Men nu 
hyr jag av honom. Och vagnen är sedan 
länge ersatt av en ”riktig” byggnad. 
Jag och mina anställda driver kiosken 
i samma anda som Per, det vill säga ett 
traditionellt gatukök.

Pappa Nisse som fanns med i bakgrunden i 
Nya Pålles är tyvärr inte med längre. Han gick 
bort i somras, men Jessika har ju sedan länge 
axlat hans mantel som Klippans varmkorv-
försäljare. Förutom Nya Pålles driver Jessika 
också Havsbadskjollan utanför Ängelholm.

Husmanskost
Nya Pålles startades alltså 2008 av Per Tho-
masson som efter en tid anställde Jessika. 
Placeringen vid Fabriksvägen nere vid fabriks-
området var genomtänkt. Där fi nns ett fl ertal 
arbetsplatser i närheten, men även många 
yrkeschaufförer och andra som kör förbi. 

Profi len på gatuköket har varit självklar sedan 
början. Man säljer klassisk varm korv med 
bröd och mos,  hamburgare med pommes 
frites. Till Dagens rätt serverar man husmans-
kost, till exempel ”Karrékotlett med pota-
tis och äpplemos”, ”Pannbiff me lög” eller 
”Fläsk och lögásås”.
– Många av våra kunder är arbetare, både 
på industriområdet och sådana som passerar 

förbi, men även en del från byn, säger Jes-
sika. Och de uppskattar vår husmanskost.

Pålles gatukök är bäst...
Namnet - Nya Pålles – har sin egen lilla 
historia, som även den knyter an till tra-
ditionen. Det ursprungliga Pålles gatukök 
låg på 1950-talet intill nuvarande Skånebil 
på Storgatan i Klippan. Smeknamnet ”Pål-
les” följde med när en ny kiosk byggdes på 
1960-talet i utkanten av västra Klippan. 

På 1970-talet blev gatuköket besjunget av 
popbandet Torsson på LP:n Svensk Pop. 
Första låt på skivan var Klippans Centrum 
och en av raderna i sången går:
”Dom har tre stycken gatukök med korv 
och pannbiff och pommes frites
Men Pålles gatukök är bäst för där jobbar 
morsan till Sven Tall”
Skivan spelades fl itigt i radion och såväl Pål-
les gatukök och Torsson som Sven Tall blev 
riksbekanta genom Klippans Centrum.

Nöjda kunder
– Jag äter hos Pålles titt som tätt,  säger 
Thomas Gustafsson som till vardags 
arbetar på Noréns 
åkeri.  Jag är hur 
nöjd som helst, 
det kan inte bli bättre. 
Mycket bra service!

Glömde vi säga att 
tjejerna på Nya Pålles 
serverar ”Go´ mad” 
med ett leende och 
ett gott humör? 
I så fall säger vi 
det nu!

– klassisk korvkiosk
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Handla i 
vår butik
på nätet!
Vi är måna om att plocka varor som 
du blir nöjd med och vi erbjuder ett 
stort sortiment att välja bland. 
Sedan hämtar du varorna i vår smidiga 
”Drive Thru” på vägen hem. 

Välkommen!

Filip Cronberg  
och alla medarbetare på  
ICA Kvantum Klippan

ica.se/kvantumklippan
Klippan

Kyl/frys KF32501 
Frostfree 
Energiklass: A+  
Bredd: 595 mm
Höjd: 1745 mm
Nettovolym:198/92 liter
Energiförb: 297 kWh per år

Nu 5990:-  

Äntligen är de 
nya energisnåla 
dammsugarna 

från Electrolux här!
Pris från 1.590:-

 

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15 

www.gunnsmode.se

Vid köp av varor 
för minst 1000 kr.

Gäller endast på ordinarie priser 26/10 tom 7/11-15.
Kan inte kombineras med bonuskortet.

Klipp ut och medtag kupongen!

200 kr 
 i rabatt!

Kl
ip

p 
ut

 o
ch

 ta
 m

ed
!

Gäller 29/10 – 15/11 så länge lagret räcker  
och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

THOMAS SABO CHARM CLUB - FIRAR 10 ÅR!

Köp varor för minst 1.499 SEK från
THOMAS SABO-sortimentet och 

få ett Charm Club armband 
med en diamant – GRATIS! 
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Söderås Journalen träffar Kenneth och Mattias Tranmosse, far 
och son, i A4U när de håller på att installera golvvärme vid ett villa-
bygge i Källna. Till villan, som har en yta på 240 m2, har man lagt ut 
1200 meter rör. I trädgården har man grävt ner 400 meter rör för att 
plocka ut ytjordvärme. Om någon dag skall golvvärmerören gjutas 
in i betongplattan, innan dess måste allt vara på plats.
– Vi tar hand om helheten vid alla slags värmeinstallationer, säger 
Mattias. 
– All for You, allt för dig, är vårt motto. Kunden skall inte behöva 
kontakta fl era olika hantverkare, utan vi ser till att allt jobb blir 
gjort. Vi monterar ned och plockar bort en gammal anläggning om 
kunden så önskar.

Lång erfarenhet
Kenneth och Mattias har tillsammans över 50 års erfarenhet i branschen. Det 
gäller att följa med i teknikutvecklingen, en absolut nödvändighet anser dom. 
Och det är slutresultatet som är det viktiga, man måste välja rätt utrustning i 
förhållande till de ytor man vill värma upp. 

Installationer av värmepumpar där uteluften förvandlas till varmvatten är ett 
vanligt uppdrag för A4U. Effektiviteten i värmepumparna är idag mycket hög. 
Man kan köra en luft/vatten-värmepump ända ner till -28° C, vilket ger en 
mycket bra driftsekonomi. Men man arbetar också mycket med installationer 
av kylanläggningar, arbeten som oftast ökar på våren och sommaren. 

Kombinera uppvärmningssystem 
Att man använder olika typer av värmesystem är något som ligger i tiden 
och sannolikt kommer att öka. Man kan till exempel kombinera solenergi 
och luft/vatten-värmepump, eller fast bränsle med luft/vatten-värmepump. 
Fördelarna kan bli stora och man kan minska sin energiförbrukning betydligt.

Ackreditering
A4U är medlemmar i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. I oktober blev de 
ackrediterade av den statliga myndigheten Swedac för att utföra provtryck-
ningar och täthetskontroller på installationer. 
– Att höja och bredda sin kompetens är viktigt, tycker det utåtriktade och 
gladlynta radarparet Tranmosse, Kenneth och Mattias.

A4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U ABA4U AB
- Tar hand om alla delar 
av värmeinstallationen!

Med en enkel manöver-
panel inomhus kan du 
snabbt reglera 
din temperatur.

På din värmepump 
fi nns en energi-
övervakning. På den 
skärmen kan man 
tex se hur mycket 
energi som förbrukas 
vid uppvärmningen. 
På så sätt kan du 
enkelt hålla koll på 
ekonomin.

A4U AB
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Söderåsjournalen 
Klippan 

www.röstångabegr.se      www.facebook.com/begravningsbyra 

10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

Vi skänker 50 kronor för varje 
begravningsuppdrag vi genomför 
till Min Stora Dag. 
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En luft/vattenvärmepump kan minska kostnaderna för värme och 
varmvatten med upp till två tredjedelar. Systemet är tyst, miljösmart och 
sköts enkelt via app. Och framför allt är det driftsäkert - även under kalla 
vinterdagar. Mitsubishi Electrics senaste luft/vattenvärmepump Ecodan har 
tack vare Zubadantekniken en garanterad värmedrift ner till -28°C. 

 

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

Snyggt driftsäkert 
system som är 
enkelt att sköta!

Elsnål avfuktning 
från 

Mitsubishi Electric! 

Avfuktare 
MJE14CG-S1-SW  

3 779:- 
inkl. moms

Vi finns på 
Fabriksvägen 2
0435 - 76 04 00 
070 - 222 55 38

Byte av bilglas • Jour dygnet runt!
www.glasteknikiklippan.se

Ditt glasmästeri i Klippan!

Välkomna!

BEHÖVER DITT FÖRETAG 
MARKNADSFÖRAS?

0435- 77 90 50
www.adaptmedia.seKontakta 
oss!

Vi har öppet varje fredag från kl.18.00.  
Lördagar enbart vid arrangemang 

och konserter.

Bryggerigatan 13. Klippan 0435-101 05
www.norrehus.se

Norrehus går även bra att hyra för privata fester. 
Alltid med kök och personal. Fullständiga rättigheter

Vi finns även på 
facebook och 
instagram

vard 11.30-14.00

En DEL av vår julunderhållning i december. Se www.norrehus.se för  
fullt program, tider och mer detaljer. Boka bord – det är på väg att bli fullt.

26, 27, 28/11
På scen finner ni den hänförande kanadensiskan Wendy McNeill som med sin  
orginalitet och känsla tar Er på musikaliska resor långt bortom bjärta plastljus, skrikande  
tomtar och klapphysteri. 
Ett julbord fyllt med smaker, känslor, upp levelser och dofter. 
495:- /pers inkl. underhållning och mat. Exkl. all dryck. 

29/11 Julskyltningssöndagen
Kom till oss och upplev en riktigt julig eftermiddag i en julpyntad Madame Norrehus. Med 
levande ljus, julfika, glöggmingel, juldessertsbuffé, suggestiv fotoutställning och Svenska  
Popfabrikens ”julorkester” live från scenen samt lite lokal hantverkareshopping. 

11-12/12 Torsson – UTSÅLT 
19/12 Irländsk julafton
Sväng in julen ”the irish” way med Seamus Cahill på scen, 
i gott sällskap av the fiddler Paddy Lawless och Hööra-
pågen Henrik Muller. 
495:- /pers, inkl. underhållning och mat. Exkl. all dryck.
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NAMTIP BISTRO

Finns det ett mer centralt läge i Klippan 
än där Järnvägsgatan möter Storgatan? 
Läget är i vilket fall som helst utmärkt. 
För de fl esta Klippanbor är det nära till de 
Hammarlundska husen där Namtip Bistro 
har öppnat. 

Namnet kommer efter innehavaren Namtip Kat-
pratum som nu tagit över lokalen i källareplanet 
på f d Old Corner på Storgatan 44. Namtip Bi-
stro är en matservering med thailändsk mat som 
specialitet.
– Vi hade bara bott en kort tid i Lycke vid Hyll-
stofta när vi träffade förra ägaren till Sawa-
dee, serveringen som låg här tidigare, berättar 
Namtip. Vi var egentligen på väg att etablera oss 
i Helsingborg, men vi blev intresserade av loka-
len här i Klippan. Här är väldigt bra utrymmen 
och ett bra och stort kök. Läget är bra!

Älskar att laga mat
Serveringen drivs av Namtip med hjälp av Lennart 
Andersson tillsammans med kunnig personal. 
– Jag älskar att laga mat och älskar att se när 
människor tycker om min mat, säger Namtip. Jag 
bearbetar råvarorna från grunden och har inga 

halvfabrikat. En del thailändska restauranger har 
kanske en mer allmänt asiatisk prägel, men vår 
mat kommer från det thailändska köket. ”Thai 

food by thai people” är något av vårt motto. 

Thailändsk smaksättning
Maten smaksätts på det typiskt thailändska sät-
tet. Kryddor som används är ingefära, citron, 
vitlök och färsk chili. En annan karaktäristisk 
thailändsk smaksättare är kokosmjölken. Man 
har en stor ”mortel”, Khok, och bankar ihop en 
pasta som sedan blandas ned i dom olika rät-
terna tillsammans med goda råvaror: fl äskkött, 
oxkött, kyckling, anka och olika skaldjur. Rikliga 
smaker med läckra råvaror erbjuds på Namtip 
Bistro!

Bistro
Namnet Namtip Bistro talar väl om vad det 
handlar om? En bistro är ju ett mindre ställe 
med hemlagad mat. Det är litet och mysigt, ma-
ten är vällagad och hälsosam. För sommarhalv-
året planerar man att ha uteservering på den 
öppna platsen framför den Hammarlundska 
fastigheten. 
– Jag trivs väldigt bra i Lycke utanför Hyllstof-
ta, säger Namtip med ett leende. Jag plockar 
svamp i skogen och fi skar.

Men nu är det matlagning i det thailändska 
köket som gäller för Namtip! Hon har lång er-
farenhet av thailändsk mat hemifrån. Det är 
smaker som många svenskar lärt sig älska på sin 
semester i Thailand. 
– Välkommen till min Bistro, hälsar Namtip!

Äkta smaker från Thailand
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Nu öppet även fredagar.
Erbjuder kostnadsfri barntandvård.

Munhälsan Perstorp
Ingenjörsvägen 5, Perstorp

0435 - 311 10 

Vi har bytt namn till 

Munhälsan Perstorp

Vi kan ta emot dig!

praktikertjanstperstorp@ptj.se

Nu är vi i full gång!

Storgatan 44, Klippan 0435 - 101 01
www.namtipbistro.se

Namtip Bistro serverar riktigt goda smaker 
från det thailändska köket! 

ERBJUDANDE!
Vecka 44 bjuder vi på: 

GRATIS FÖRRÄTT 
vid beställning av á la carte huvudrätt

Välkommen in!Take away 
och Bistro

Måndag  stängt
Tisdag - Torsdag 11 - 21
Fredag - Lördag  11 - 23
Söndag  12 - 20

– Tryggt i Ljungbyhed sen 1969

Kolla alltid våra priser på service, reparationer och däck!
Ring 0435- 44 04 87 • Mail: info@kenoc.se

VERKSTADEN NÄRA DIG MED 
SERVICEKÄNSLA, ERFARENHET 

OCH UTRUSTNING FÖR DEN 
MODERNA BILEN!

ALLA MÄRKEN!

Elektronisk servicebok?
Inga problem! Vi stämplar Toyota, 

Mazda, Mercedes m.m.

Gratis* lånebil vid service 
och dagsreparation! 

*Du som kund betalar 
endast bränslekostnaden

Skadecertifierad Hjulinställning E-diagnos

Klippan
Perstorp

Ljungbyhed

Röstånga

Välkommen
hälsar Kenth med personal!
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SYSTRARNA 

I GRÄNDEN

Vad kan dölja sig bakom namnet Syst-
rarna i gränden? Jo, en ost- och deli-
katessbutik med servering som sedan 
maj månad drivs av Klippantöserna 
Jonna och Jessica. Men förutom själ-
va butiken erbjuder man en lunchbuffé 
tisdagar till fredagar. Då serveras två 
varianter av mackor - med räkor och 
med kyckling - och Veckans sallad.
– På fredag- och lördagkvällar serve-
rar vi kalla och varma smårätter, säger 
Jessica. Då kan man dricka ett glas vin 
eller en öl och välja bland rätter såsom 
kamben, getost, fl ankstek och minibur-
gare. Vi förändrar menyn efter säsong, 
men behåller givetvis vissa favoriter.

Smakfull inredning
Affärslokalen innehöll tidigare Maywis 
blomsterhandel, men det är inte lätt att kän-
na igen butiken. Inredningen och utbudet 
i lokalen är ju så förändrat mot hur det var 
tidigare. En välfylld disk med läckra delikates-
ser: praliner från Chocolatte i Helsingborg, 
oliver, salami, hårdostar och dessertostar, 
korvar samsas bakom glaset. 
– Vi försöker hela tiden vara kunderna till 
mötes, har vi inte det de frågar efter försöker 
vi ordna hem det, säger Jonna. Vi säljer ju 
även kex och pasta. Och med våra goda mar-
melader försöker vi komplettera det övriga 
utbudet i Klippan. 

Lokalen är smakfullt inredd med bord och sto-
lar för ätande och drickande gäster. Väggarna 
pryds av tavlor som är till salu. De är målade 
av systrarnas vän Christoffer Hellman.

Tillbaka till sina rötter
Systrarna Andersson har studerat och varit 
ute och rest några år innan de landade i Klip-
pan igen. Jonna är utbildad socionom och 
Jessica har utbildning såväl inom missbru-
karvård som eventproduktion. De har bott 
på fl era olika ställen i landet, men har efter 
några år ”i exil” återvänt till sin rötter. 

– Det är här vi har vår släkt och våra vänner, 
säger Jonna. Familjen betyder mycket för oss.

De jobbade tillsammans på Hemköp i Ljung-
byhed, men funderade på att de vill ha nå-
got eget. När butikslokalen på Järnvägsgatan 
blev ledig så kändes det rätt och läget var 
bra.
– Vill man kunna ta ett glas vin och äta en ost- 
eller charkplanka en eftermiddag eller kväll så 
skall man kunna göra det, säger Jessica. Vi har 
satsat på ett utbud där vi försöker komplet-
tera övriga affärer och matställen i Klippan.

Till jul erbjuder Systrarna i gränden två olika 
sorters julkorgar med ost, en perfekt julklapp 
till nära och kära, eller för företagaren som 
vill uppmuntra sina anställda.
– Vår oktoberfest är redan fullbokad, säger 
Jonna. Den 26 november kommer Camilla 
från Österlen och säljer fantastiska ostar 
till bra priser. Välkommen till Systrarna i 
gränden!

Systrarna i gränden 
– din delikata butik
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Systrarna i gränden, din ost- och 
delikatessbutik med matservering.
Godsaker från Chocolatte!

Välkomna till oss!

Tel. 0435 - 125 13 • Klippan
Öppet: Tis - tors 11 - 18 • Fre 11 - sent • Lör 18 - sent

(Stängt: sön och mån)

Fullständiga rättigheter

Järnvägsgatan 30 • Klippan • 0435-105 79Järnvägsgatan 30 • Klippan • 0435-105 79

Inges Lek och Hobby har upphört

Jag tackar alla trogna 
kunder för den här tiden!

Med vänlig hälsning Maj-Britt Kjellsson

Inges Lek & Hobby 
- favorit som försvinner
Klippans populära leksaksaffär Inges Lek & Hobby upp-
hörde i våras. Butiksinnehavaren Maj-Britt Kjellsson, 85 
år, blev sjuk och kunde inte driva affären vidare. Butiken, 
som ursprungligen sålde barnkläder, men sedan gick 
över till leksaker och hobbyartiklar, har varit en kär plats 
för fl era generationer av Klippanbor. 

Maj-Britt  började själv arbeta i butiken redan 1945 och hann 
nästan med 70 år i butiken. Vi kan väl kalla henne världsmästare 
i leksakshandel! Strax innan hon tvingades stänga affären hann 
hon medverka i TV-dokumentären Thomas från Klippan.

Lagret sålt
Sedan maj månad har butiken varit stängd och nu 
har det kvarvarande lagret sålts. Ägare till det om-
fattande lagret är nu Christer Nilsson som har en 
nystartad auktionsfi rma. Lagret visade sig vara be-
tydligt större än man kunde tro. Bakom hyllor med 
spel och leksaker fanns... ja, mer spel och leksaker! 
I källare och uthus fanns ytterligare mer varor. 
– Tanken att ta över affären fanns från början, men 
det hade varit ett tungt ansvar att axla det, säger 
Christer. Jag tror att det är ett lyckligt kapitel som 
ska få avslutas så här.

Säljs på auktion
Christer kommer nu att sälja hela lagret på sin auktionsfi rma. Tan-
ken är att försäljning och auktion skall börja i november, men det 
är ett krävande arbete att gå genom varorna och förbereda dem 
för försäljning.
– Jag är själv uppväxt i Klippan och har varit här en hel del. Men nu 
har jag fullt upp med att packa och köra iväg varorna, säger Chris-
ter. En hel del leksaker är gamla och säkert intressanta för samlare. 
Det måste jag ta hänsyn till när jag gör auktion, se till så att jag 
når ut till alla samlare. Man hittar fantastiskt mycket spännande 
leksaker här! Igår satt jag uppe till halv ett och byggde med lego... 

Skyltfönster för barn
För fl era generationer av barn och vuxna i Klippanbygden är det 
nu en epok som går i graven. Hur många barn har inte genom 
åren stått utanför Inges Lek & Hobby och drömt om att bli ägare 
till allt  det spännande som fanns i  skyltfönstren? Barbiedockor, 
Märklintåg, Monopolspel... Och som minns den pinglande klock-
an när man öppnade dörren. Och det knarrande golvet när man 
klev in. Och så Maj-Britt och Kerstin bakom disken, så klart. Nu 
pryds fönstren av brunt skyddspapper, så som de förr täcktes in-
för julskyltningen. Nästa gång som pappret tas bort från fönstren 
är det förmodligen inga leksaker man får se...

Ett stort TACK till Maj-Britt som försett oss alla, barn som vuxna, 
med leksaker och utmärkt service i nästan 70 år!

INGES LEK &
 HOBBY

Lördagen den 5 december är det helkväll med  
Ladies Night på Bowlinghallen i Klippan

Från kl.19.30 Mingel med fördrink.
Ca kl. 20.00 Middagsbuffé med ett glas vin, cider eller starköl.

Efter måltiden besöks vi av en spansk eldig brandman från Malmö.
Kaffe och kaka serveras.

Möjlighet finns då att fotograferas och filmas med den manliga strippmodellen.
Ca kl. 22.30 släpper vi in killarna!
Baren är öppen under hela kvällen…

Endast 70 platser! Pris 300:-/person
Biljetter släpptes fr.om 14 oktober, biljetter säljes i Bowlinghallen.

Vid telefon- och mailbokning måste biljetter 
hämtas/betalas inom 24 timmar från er bokning.

kl.19.30-01.00
5 december

kl.19.30-01.00

Ladies 
Night!

Bowla.net • Stackarpsvägen 5, Klippan
Tel: 0435-152 60 eller 072-579 45 62

Biljetter släpptes fr.om 14 oktober, biljetter säljes i Bowlinghallen.Biljetter släpptes fr.om 14 oktober, biljetter säljes i Bowlinghallen.

Bowla.net • Stackarpsvägen 5, Klippan
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GOLFKROGEN

Krogen i det gröna

GOLFKROGEN I LJUNGBYHED
Dansk JULBAL
Lördagen 12/12 OBS! 20 års gräns
Danskt Julbord kl. 18 
The What uppträder kl. 21

Golfkrogen erbjuder inte bara dagens rätt och A´la Carte utan vi kan

även hjälpa dig med din stora dag, som bröllop, födelsedag, dop mm.

Antingen här i våra lokaler eller hemma hos Er.

Du kommer med din idé och tankar och vi förverkliga dem.

Kontakta oss för prisuppgift.

Nathja Borgström

Mobil: 070-7578530

Mail: nathjaborgstrom@gmail.com

Hemsida: http://ljungbyheds-golfkrog.webnode.se

Facebook: www.facebook.com/ljungbyhedsgolfkrog

GOLFKROGEN

GOLFKROGEN
i

LJUNGBYHED

      

Golfkrogen i Ljungbyhed

(vi finns inne på Golfklubben i F5-området)

Monumentvägen 2

264 51 Ljungbyhed

PLAYPLAY      EATEAT      RELAXRELAX

GOLFKROGEN
Monumentvägen 2
LJUNGBYHED
070-757 85 30 OBS! ENDAST PLATSBOKNING 

Hotell finns i området

Gör plats för mat i magen  
och ta på dansskorna! Var 
beredd på en härlig kväll.

Pris: 500:-/pers 
(mat + musik)

Rock n´ roll, Country, BluesThe What

Danskt JULBORD

• Lördagen  5/12 kl. 18

• Söndagen 6/12 kl. 12

Ta med dina nära och kära och  

smaka våra goda danska klassiker.

Pris: 350 kr/pers, Barn 10 kr/ ålder 

(1 år -10 kr, 2 år-20 kr osv.)

Inne på det gröna, sköna Ljungbyhed 
Park ligger Golfkrogen. I den natur-
nära miljön driver Nathja Borgström 
sedan något år tillbaka krogen intill 
golfbanan. 

Hon kommer från Gilleleje i Danmark och har 
arbetat som kock sedan många år tillbaka. 
Med sig har hon en fyraårig dansk kock-
utbildning, som skiljer sig en del från den 
svenska.
– Efter en period med teori fi ck jag plats som 
lärling, en plats som jag själv fi ck söka, berät-
tar Nathja. Vi gick vid sidan om kökspersona-
len och fi ck lära oss allt från grunden. Det var 
en mycket bra skola!

Nathja fl yttade till Sverige med sambon Joa-
chim och bosatte sig i Ljungbyhed för drygt 
10 år sedan. Nathja pendlade i fl era år till sitt 
arbete på restauranger i Danmark, men när 
hon för några år sedan fi ck sitt andra barn 
bestämde hon sig för att arbeta i Sverige.

Mat till det danska kungahuset
Men innan dess hade hon hunnit med att 
arbeta som kökschef i Gilleleje. Hon hann 
också med restauangarbete på golfklubbar 
i Gilleleje och Helsingör, något som hon nu 
alltså har återvänt till. Ett fi nt minne är när 
hon arbetade på sin systers restaurang och 

vid en biltävling fi ck servera såväl racerföra-
ren Tom Kristensen som delar av det danska 
kungahuset.

Dagens rätt och temakvällar
Nathja och hennes högra hand Lisa Nielsen 
har fullt upp med att servera Dagens rätt, 
men utöver det så har man återkommande 
temakvällar och specialarrangemang. Man 
erbjuder då rätter med tydlig nationell prä-
gel, till exempel grekiskt eller italienskt. 
– Vi hade 80 besökare på vår temakväll i sep-
tember, säger Nathja med glädje. Då hade vi 
musikunderhållning med The What, med god 
stämning! På oktoberfesten som hölls i början 
av månaden var det så klart tysk mat. Då fanns 
det bratwurst och sauerkraut på borden. 

Samarbete
Golfkrogen arbetar nära föreningar och före-
tag som är verksamma på Ljungbyhed Park. 
Självfallet är Ljungbyheds Golfklubb en sam-
arbetspartner. MOM Events har man också 
samarbete med. Och när Snälleröd har sina 
guidningar så är det Golfkrogen som serve-
rar snapsarna. 
– De hundratalet studerande - fl ygtekniker 
och piloter - som fi nns här på Ljungbyhed 
Park har rabatt på Golfkrogen. Vanligtvis 
så har ju golfrestauranger stängt på vinter-

halvåret, men Golfkrogen i Ljungbyhed har 
öppet stort sett hela året. 

Julbord och julbal
Planeringen inför Mårtensafton - danskt med 
anka istället för gås - och julborden pågår 
för fullt. December blir en hektisk månad för 
Nathja och hennes medarbetare. Förutom 
julbord första helgen i månaden blir det en 
julbal den tolfte, även det en dansk sådan. 
Musik blir det, men någon ”balmusik” blir 
det inte. The What som besökte dem tidigare 
återkommer med sin country, rock´n´roll och 
sydstatsblues.

Nathjas danska julbord skiljer sig en del från 
det svenska. Det innehåller ”fl äskesteg”, 
anka och ”äpplefl äsk”. ”Äpplefl äsk” är en 
traditionell rätt i Danmark och består av fl äsk, 
äpplen och lök som steks i pannan.
– Och så bakar vi själva ”peberkager” och 
”klejner” och gör brända mandlar, infl ikar 
Lisa som är en viktig person för Nathja i res-
taurangarbetet. 

Även om man har matgäster från golfbanan 
och andra verksamheter inne på Ljungby-
hed Park så kommer det också folk från byn 
för att äta Dagens rätt på Golfkrogen. Och 
till Mårtensafton och det danska julbordet 
i december lär det komma gäster från byg-
den runt ikring. Man vill väl prova ett danskt 
julbord, eller hur? Nathja och Lisa hälsar väl-
kommen till Golfkrogen i Ljungbyhed!
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Den enda
reklamkontakt 

du behöver!

Vi hjälper dig med allt 

från idé till färdig produkt!
från idé till färdig produkt!
från idé till färdig produkt!
från idé till färdig produkt!
från idé till färdig produkt!
från idé till färdig produkt!
från idé till färdig produkt!
från idé till färdig produkt!
från idé till färdig produkt!
från idé till färdig produkt!
från idé till färdig produkt!

JUST NU har 
Adapt Media bra priser på almanackor 

inför 2016. 

Ring
0435-77 90 50Ryck ut

och spar
a!
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Adapt Media

Layout

Webb

Foto

Mixen av text och bild är viktig när den 
grafiska formgivningen och layouten görs. 
Det är viktigt att både text och bild lyfter fram 
det budskap som ska förmedlas. 
Oavsett om det gäller ett visitkort, en företagspresentation eller 
en hemsida så är detta något som våra grafiska formgivare har  
KUNSKAP OCH ERFARENHET av att utforma! Vi tar oss an 
både små och stora uppdrag på ett positivt sätt. 

En bra bild förstärker ofta ett budskap. 
En professionellt tagen bild är ofta det som  
utmärker en riktigt fin grafisk slutprodukt. 
Vi kan erbjuda fotografering antingen i vår EGEN FOTO STUDIO 
ELLER PÅ PLATS HOS ER. Vi har möjlighet att erbjuda fotografering 
av till exempel personal, familjen eller produkter.

På Adapt Media har vi många års erfarenhet 
av att bygga och underhålla hemsidor. Vi kan 
hjälpa er, oavsett om det gäller att bygga nytt 
eller underhålla er befintliga sida.
Vi på Adapt Media har kunskapen att producera text, layout,  
foto och programmering till er hemsida. Vi sätter ihop det till ett 
SNYGGT OCH FLEXIBELT VIRTUELLT HEM till ert företag. 

Det är viktigt att både text och bild lyfter fram Det är viktigt att både text och bild lyfter fram 

en hemsida så är detta något som våra grafiska formgivare har en hemsida så är detta något som våra grafiska formgivare har 
 av att utforma! Vi tar oss an  av att utforma! Vi tar oss an 
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Klippans Pappersbruk är Nordens älds-

ta, och omnämns redan 1573, i en 

skrift av den berömde astronomen 

Tycho Brahe. Det var hans morbror, 

Sten Bille, som startade papperstill-

verkningen vid möllan i Herrevads-

kloster. 1637 gav Kung Christian IV 

av Danmark privilegier till den tyske 

affärsmannen Mattias Smith att an-

lägga en papperskvarn vid Stack-

arpsfallets ”klippa” vid Rönneå. 

Där ligger bruket kvar än idag. 1658 

blev bruket svenskt genom freden i 

Roskilde. Produktion och samhälle 

har utvecklats i gemensam takt ge-

nom århundradena. 1832 installera-

des Sveriges första pappersmaskin 

(PM1), 1898 byttes vattenhjul och 

ångmaskin mot elturbiner, och tre 

år senare, 1902, lades handpappers-

bruket ner. Under 1900-talet expan-

derades verksamheten genom ex-

terna samarbeten och köp av andra 

pappersbruk. 
2006 gick Klippan AB i konkurs. 

Klippans Bruk köptes av lokala inves-

terare som sedan dess driver Svenska 

Pappersbruket AB i lokalerna. Hu-

vudinriktningen för produktionen 

är tissue (mjukpapper för färgade 

servetter). På området fi nns också 

Brukets Industripark, som hyr ut 

kontors-, lager- och produktionsloka-

ler till företag, samt Bruksmuséet.
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Digitaltryck

Storformat

Digitaltryckets stora fördel är att startkostnaden 
är betydligt lägre än för tradionellt tryck. Då 
många vill ha mindre upplagor idag är vårt 
tryckeri det optimala valet!
Digitaltryck är det givna valet för små och/eller variabla 
upplagor. Allt kan varieras: datum, namn, hela textmassor 

eller bilder kan bytas ut för att matcha en given målgrupp. 

Vi producerar ALLA SLAGS TRYCKSAKER 
och anpassar pappers sorten efter ert öns

kemål. Just för att ge er trycksak den där 
speciella känslan som passar just er! 

Skyltar, banderoller, vepor, Roll-Up, dekaler, 
bil dekorer, trottoarpratare, affischer... Ja, lis-

tan kan göras lång över produkter som ingår i 
begreppet ”Stor format”.
Vi erbjuder ALLA FORMER AV SKYLTAR OCH SKYLT-
LÖSNINGAR. Vår storformatsavdelning har många års erfarenhet 

och hjälper dig så att du hittar den typ av skylt som passar dig bäst.

Dekorfilm går att sätta på i stort sett alla släta ytor och det går att digitaltrycka i 
princip vilka motiv som helst. Vår flexibla produktion gör att vi behöver inte mass

producera, utan du kan beställa endast ett exemplar av din dekor.

Vepor, banderoller och RollUp, är några av de produkter vi erbjuder för 
mässor och event. Kom upp till oss så berättar vi mer!
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ALLA SLAGS TRYCKSAKER


Vepor, banderoller och RollVepor, banderoller och Roll
mässor och event. Kom upp till oss så berättar vi mer!mässor och event. Kom upp till oss så berättar vi mer!

VAD DU ÄN

BEHÖVER TRYCKA, 

SÅ HAR VI 

LÖSNINGEN! 

VI ERBJUDER

MER ÄN DU TROR! 

TITTA UPP TILL OSS,

SÅ VISAR VI!
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• Adresserade utskick
• Affischer
• Big/fals
• Blad
• Blanketter
• Block
• Brevpapper

• Broschyrer
• Böcker
• Etiketter
• Flygblad
• Foldrar
• Företagspresentationer
• Församlingsblad
• Hålning
• Inbjudningskort, julkort, 

presentkort etc

• Inplastning
• Kalendrar
• Kataloger
• Korrespondenskort
• Kuvert
• Kuvertering
• Mappar
• Menyer
• Prislistor
• Produktblad

Några saker vi gör...

• Affischer
• Banderoller
• Beachflaggor
• Broschyrställ
• Canvastavlor
• Datadekaler

Layout

Digitaltryck

Storformat

Webb

Foto

• Prägling
• Självkopierande
• Specialeffekter  lukt, detalj

lack etc
• Spiralbindning
• Stansning
• Tidningar/Tidskrifter
• Visitkort
• Vykort
• Årsredovisningar

• Dekaler, runda/ovala, 
kvadratiska/rektangulära, 
konturskurna

• Fasadexponering
• Flaggor
• Fönsterdekorer
• Golvexponering
• Hänvisningsskyltar
• Inramning

• Logotyper
• Hemsidor
• Trycksaker

• Familjefoto
• Personalfoto
• Produktfoto
• Reportagefoto

• Nybyggnad
• Programmering
• Uppdateringar 

Hittade du inte det du sökte? 

Eller gjorde du det?

KONTAKTA OSS! 

Vi kan lösa dina tryckbehov... 

och mycket, mycket mer!

Adapt Media

Norra Skolgatan 2, Klippan

info@adaptmedia.se

tel 0435-77 90 50

• Klistermärken
• Ljuslådefilm
• Mesh (för vindgenomsläpp)
• Plast, trä, plexi, plåt, glas
• Polyestertyg till brand 

klassade bomullstyger
• Popup
• Portabla banderollstativ
• Poster

• Rolluper av alla dess slag
• Skyltar, inom/utomhus
• Sömning
• Tavlor
• Trottoarpratare
• Tyg
• Utskurna texter
• Vepor
• Öljetter

Daniel Kristensson
VD/Ägare/Försäljning
daniel@adaptmedia.se

0435 – 77 90 51
0761 – 35 34 01

Jimmy Andersson
Ägare

jimmy.a@adaptmedia.se
0702 – 11 23 40

Camilla Heidfors Peurell
AD/Foto/Annonsbokning
camilla@adaptmedia.se

0435 – 77 90 52
0761 – 35 34 02

Albin Lundberg
AD/Foto/Webb/Tryck
albin@adaptmedia.se

0435 – 77 90 53
0761 – 35 34 03

Mats Pettersson
Copywriter/Annonsbokning

mats@adaptmedia.se
0435 – 77 90 54
0761 – 35 34 04

Jimmy Kristensson
Tryck/Storformat

jimmy.5@adaptmedia.se
0435 – 77 90 55
0761 – 35 34 05



Det kan hända att jag fått en bebis när det 
här numret av Söderås Journalen landar i din 
brevlåda. Kan också hända att jag fortfarande 
traskar runt och väntar. 

– Hej tjockis!
– Hej själv. Det är bara kul att nästan hålla på att krä-
kas när man ska ta på sig skorna. Men tack för att du 
påminner mig. Ska göra dig en tjänst en annan gång. 

– Oj, är du säker på att det bara är 1?
– Nä, de andra två har säkert lagt sig som en liten över-
raskning i ryggen eller tudorna. 

– Vet ni vad det är?
– Ja, en mycket liten människa. Och ja, vi vet också om 
det är en fl icka eller pojke. 

– Jag skulle aldrig vilja veta vad det är för kön. Det ska 
man ju inte ta reda på. 
– Nähä, förlåt. Har du någon sån manick som de har i 
Men in Black-fi lmerna så ska jag genast radera ut mitt 
minne från de senaste månaderna. 

Annars tycker jag vi har bra planering på det hela. Vagn 
för storasyster och bebis är inhandlad och den gick in 
genom vår ytterdörr. Min make som älskar sporttraditi-
tioner kör på “slutspelsskägg” som i det här fallet mot-
svarar “förlossningsdags-skägg”. Han är oerhört skäg-
gig men envisas med att skägget åker av den dagen 
som han tror att bebisen vill komma.

Vi har gjort en gipsavgjutning av magen och tagit fi na 
bilder på hela familjen i en höstig och vacker skog. 
Mamman, pappan, storasystern, magen och hunden 
försökte samverka. Det gick ganska bra.

Vi har gått på förlossningsförberedande yoga-kurs, 
sjungit mantra och jag har gått på gravidyoga. Höjd-
punkten på yogan varje vecka är de sista tio minu-
terna med “fi nal relaxation”. Egentid när det är som 
bäst! Och sen en milkshake i Drive in på vägen hem. 
Frågor på det?

...genomfördes i Klippan den 8 oktober! Och på ytterli-
gare några hundra ställen i Sverige måste vi väl tillägga, 
så att ni inte missuppfattar... Hela Sverige var festival-
område.

Det var de svenska studieförbunden som gemensamt arrangerade 
konserter på några givna datum i början av oktober. Dels för att 
manifestera sin musikverksamhet och hylla alla ideella krafter som 
är grunden i en stor del av det lokala musiklivet. Men även för att 
försöka komma med i Guinness rekordbok som ”Världens största 
musikfestival”.
– Tyvärr gick inte det. Att komma med i Guinness rekordbok krävde 
att vi tog betalt så att man kunde räkna all publik, säger Anders 
Nilsson på Studiefrämjandet i 
Klippan. Och det ville vi ju inte. 
Vi tar ju inte inträde på ett så-
dant här arrangemang.

Medverkade på Sågen gjorde 
grupperna Sekten och Blacksmith 
Legacy. Rivig skånsk rock´n ŕoll 
och tung metal-musik på Sågen!

Världens största musikfestival...

Sedan den 3 oktober har det varit intensiv aktivitet hos 
Röda Korset i Ljungbyhed. Transitboendet för fl yktingar 
på Ljungbyhed Park har inneburit att man har fått akuta 
arbetsuppgifter. Medlemmarna har fått mobilisera sina 
krafter och det har blivit mer praktiskt arbete än vanligt.

– Vi har insamling av kläder till fl yktingarna, säger ordförande 
Sven Sjöling. Behovet av varma vinterkläder hos dem är stort. 
Och skor, speciellt till männen. Vi startade den 3 oktober, och fi ck 
ett fi n gensvar från allmänheten. Insamlingen pågår. Vi har mer 
plats i våra lager, som fi nns på olika ställen i Ljungbyhed. De fylls 
på efterhand som vi delar ut till fl yktingarna på transit boendet.

Det går alltså bra att skänka kläder till Röda Korset som sedan 
distribuerar dessa till fl yktingarna. 
– Vi har även aktiviteter för de mindre barnen som bor inne på 
Ljungbyhed Park. Det är frivilliga som håller i bollekar och liknande, 
avslutar Sven Sjöling. Vi är så jättetacksamma för alla som ställer 
upp! Och vi tar gärna emot fl er hjälpinsatser från frivilliga.

För den som vill lämna kläder har Röda Korset i Ljungbyhed 
öppet i sina lokaler på Lägergatan 5 på Ljungbyhed Park mån-
dagar, onsdagar, fredagar och söndagar kl 10-12.

Insamling hos 

Röda Korset
i Ljungbyhed

Storasyster Ebba har ritat mamma med bebis i magen 
och pappa med skägg....

Röda Korset tar gärna emot: • Vinterjackor: dam / herr ( storlek 
small) / barn (5-15år) • Vantar, mössor, varma kläder • Herr-
skor, storlek 43 och uppåt • Mjukiskläder, vuxna • Jeans eller 
andra byxor, storlek small • Barnvagnar • Refl exer • Kortlekar, 
pennor, kritor, ritblock, bollar och andra sysselsättningssaker. 
(Mjukisdjur behövs inte just nu)

Vill du bli volontär? Kontakta: Ingegerd Hagelin 0734-39 81 69
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Den som har sett Bruksspelet i Klippan 
har säkert en stark upplevelse i min-
net. Den autentiska bruksmiljön med 
den stora ensemblen, koreografi n, 
musiken och sången gjorde säkert ett 
mäktigt intryck på de fl esta i publiken. 

En av de medverkande i Bruksspelet var Stine 
Skaarup från Klippan. Nu var hon inte ”bara” 
skådespelare och sångerska i Bruksspelet. 
Stine stod för instuderingen av sången; hon 
ansvarade för repetitionerna och såg till att 
sångarrangemangen fi ck sin bästa behand-
ling.

Gedigen musikutbildning
Stines liv består av musik och... ja, musik! 
Stine är född på Jylland i Danmark, men kom 
till Sverige som åttaåring. Hon växte upp 
med föräldrar och syskon på ”Blåsebacke” 
utanför Klippan. Som barn sjöng hon mycket 
hemma, men minns också med glädje de 
inspirerande konserterna på Snyggatorps-
skolan under musiklärare Tor Svenssons 
ledning. Efter grundskolan valde Stine att 
gå på gymnasieskolans musikestetiska pro-
gram. Då började hon också att spela piano. 
Nästa steg i musikutbildningen blev ett år på 
Glimåkra folkhögskola.

Efter ett givande år på folkhögskolan så 
sökte sig Stine ut i Europa och fi ck jobb som 
au-pair i Luxemburg. Då fi ck hon tillfälle att 
öva upp sin knaggliga luxemburgiska, något 
som kanske rätt så få svenskar har gjort... 

Väl tillbaka i Sverige efter ett halvår blev 
det butiks jobb på Väla innan hon kom in på 
Musik högskolan i Malmö. Efter fyra och ett 
halvt års utbildning blev hon så färdig musik-
pedagog 2009 och har sedan dess arbetat 
som musiklärare och körledare.

Leder kör
Att Stine fi ck ta hand om Bruksspelets sång-
övningar var kanske inte så konstigt. Hennes 
erfarenhet av att leda körer börjar så smått 
att imponera. Redan innan färdig examen på 
Musikhögskolan blev hon engagerad som 
körledare för Landskronakören Aquarello, 
som hastigt hade förlorat sin ledare. En klass-
kamrat på Musikhögskolan tipsade kören om 
Stine. Hennes enda erfarenhet var då några 
körprojekt på skolan. 
– Från början tyckte jag egentligen inte om 
att dirigera, berättar Stine. Det var till och 
med så att jag slapp det momentet när jag 
gick på folkhögskolan. Nu har det gått så 
långt att jag blivit utnämnd till förbunds-
dirigent av Körförbundet SAS, Svenska 
arbetar sångarförbundet. En stor ära för mig!

Kören Aquarello, som hon lett sedan dess, 
var ursprungligen en kammarkör, men 
repertoaren har breddats genom åren, något 
som Stine också bidragit till. Man har idag en 
lättillgänglig repertoar med såväl visor som 
pop. För tillfället vikarierar hon dessutom 
som ledare av en kyrkokör i Påarp.
– Att jobba med kör innebär att man gör en 

resa tillsammans, säger Stine entusiastiskt. 
Det är det som är så roligt, att skapa gemen-
samt med de andra i kören! Var för sig är 
man ju ingenting.

I Klippan är närmaste större arrangemang 
Amabiles julshower som går av stapeln i 
december på Parkköket i Kultur Center. 
Repetitioner och instudering pågår för fullt. 
– Det blir en del material från Bruksspelet, 
men även nytt, säger Stine. Det är jätteroligt 
att arrangera de nya materialet!
Stine jobbar knappt halvtid som musiklärare 
på Krika skola, övrig tid blir annan musikverk-
samhet. Att leda fl era körer innebär mycket 
kvällsarbete. Det är inget nio till fem-jobb 
när man hela tiden har någon idé eller något 
arrangemang på gång.

Musiklärare i Thailand
Förra hösten tog Stine ett beslut som hon 
inte ångrar. Hon sökte jobb som musiklärare 
på Lilla svenska skolan på Koh Lanta i Thai-
land. Tjänstledigheter beviljades och Stine 
fi ck sambon Niklas - gitarrist och musiklärare 
även han - med sig på resan. I tjänsten ingick 
även att underhålla i en restaurang, så Niklas 
och Stine började framträda som duo på 
kvällarna.
– Jag har väl inte precis eftersträvat att stå 
främst på scenen, berättar Stine. Jag sjunger 
gärna solo, men skulle inte vilja ha huvud-
rollen i en musikal till exempel. I Thailand 
passade det bra att uppträda i ett mer 
anspråkslöst sammanhang.
Tillsammans med Niklas har hon byggt upp 
en bred repertoar i det lilla formatet. De har 
uppträtt lite på krogar sedan något år till-
baka. De spelar musik som de själva upp-
skattar och de har också lett musikquiz.

Symaskin
Musik, musik.... Att Stines hela liv består 
enbart av musik är kanske inte riktigt sant. 
Avkoppling får hon av symaskinens muntra 
sång, då hon framför allt har sytt klänningar 
i 50-tals- och 60-talsmodeller. Mest till sig 
själv, men i somras blev det en brudklänning 
till hennes systers bröllop. 
Apropå det, låter namnet Skaarup bekant? 
Jodå, lillasyster Carolina är sångerska och 
primus motor i dansbandet Callinaz. Musiken 
och sången fi nns inom familjen! På Blåse-
backe satt sångfåglarna tätt...

Sångfågeln
från Blåsebacke

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

Vi finns, när du 
behöver oss

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

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

Vi söker elektriker!
Färdigutbildad elektriker med fullgjord lärlingsutbildning och några  

års arbetslivserfarenhet. B-körkort. Intervjuer sker löpande.

Sänd ansökan till: elektriker@sondrabyel.se.
Kontaktperson gällande tjänsten: Stefan Wilhelmsson 0435 - 139 60

Priserna gäller 
t.o.m 2015-11-02

E-mail: butik@sondrabyel.se
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Colorama
– Jag har haft butiken sedan 
1998 och har annonserat i vart-
enda nummer sedan dess, säger 
Per-Anders Svensson på Colorama. 
Söderås Journalen har ju både reportage och annonser och folk 
läser den. Den är inget man slänger utan vidare. Vår bransch är 
ju rätt lokal och vi har vår kundkrets i Klippan och bygden här-
omkring. Vi känner att vi når ut till dem genom att annonsera i 
Söderås Journalen.

Herners El
– Söderås Journalen är faktiskt den 
enda tidning vi annonserar i, säger Ulla 
Herner på Herners El i Ljungbyhed. 
Folk läser den! Det är en bra mix av 
reportage och annonser. Det är bra kvalitet 
på trycket också, vilket ger ett bra intryck.
– Jag läser det mesta i Söderås Journalen, säger Ljungbyhedsbon 
Kjell Larsson. Det är trevligt med en sådan tidning. Det är ju myck-
et från området häromkring. Hos Herner handlar jag det mesta 
när det gäller elektrisk utrustning.

Städpatrullen
– Vi behöver synas och 
det gör vi genom att an-
nonsera i Söderås Jour-
nalen, säger Piotr Pitula på Städpatrullen. 
– Vi jobbar mest i Klippan och häromkring och den täcker ju det 
området. Andra tidningar täcker större områden och då är det lätt 
att man försvinner i mängden.

Nya Pålles
– Jag vill nå Klippanfolket. Så en-
kelt är det, säger Jessika Kristens-
son på Nya Pålles. Det är lokalbe-
folkningen som jag vänder mig 
till. Och så får jag personlig service, 
det är bra.

A4U
– Det är mycket bra för oss att 
annonsera i Söderås Journa-
len, säger Mattias Tranmosse 
på A4U. Vi får bra respons och 
många är nyfi kna på vilka vi är 
och vad vi håller på med. Det verkar vara både yngre och äldre 
som läser den.

Göran Ljud & Bild
– Det funkar bra att annonsera i 
Söderås Journalen, säger Benny 
Pantzar på Görans Ljud & Bild. 
Den täcker ju vårt område. Det 
är ju så att en annons kan leva 
rätt länge. En kund kan säga att han såg vårt erbjudande i 
annonsen i Söderås Journalen en tid efter att den varit inne.

Söderås
Därför annonserar vi i
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Söderås Journalens Månadstävling: 

EN TVÄTTRUNDA PÅ
KARLSSONS KEMTVÄTT 

Mattan blev 
som ny!

Monica fick tvättat en 
kär gammal trasmatta
Vinnaren i Söderås Journalens månadstävling 
heter Monica Arlemon och kommer från Ljung-
byhed.

Hon kom ganska lätt fram till varför just hon skulle vinna 
tävlingens pris. Hon har ju en lång och tjock trasmatta 
hemma, och var tvättar man en sådan? Jo, hos Karlssons 
kemtvätt. Eller hur!!!
– Det speciella med trasmattan är ju att det är en bröl-
lopspresent som vi fi ck för 35 år sedan, berättar Monica. 
Vi fi ck den av en dam, en bekant från Hyllstofta, som 
själv vävt den. 
– Jag har varit på väg att lämna in den till tvätt fl era 
gånger, och nu såg jag chansen. Det passade bra, jag 
brukar ju aldrig vinna, men nu så! säger Monica glatt.

Tvättar allt!
Nu har mattan fräschats upp ordentligt på Karlsson 
Kemtvätt. Karlssons kemtvätt drivs sedan 2014 av Nic-
las och Fufu Karlsson. Det är ett fullserviceföretag inom 
konsumenttvätt med tvättning av allt från kostymer, 
kjolar, byxor, klänningar av alla slag, jackor samt mocka 
och skinn. De har också företagstvätt och är då speci-
ellt nischade mot restaurangbranschen. De kan erbjuda 
restauranger allt från uthyrningstextilier till arbetskläder 
och snabba leveranser av linne och dukar.

Mer värde på vinsten 
Priset som Monica vann hade ett värde på 2.000:- och 
så mycket kostar ju inte en tvätt av en matta. Så det blev 
faktiskt en hel del pengar över att spendera på annan 
tvätt. Är det något mer som du behöver ha tvättat?
– Jag får väl hem och titta bland vinterjackor och annat, 
det är ju snart dags att plocka fram dem, avslutar en 
glad Monica Arlemon innan hon åker hem till Ljungby-
hed. Och min son blev eld och lågor när han hörde att 
det blev ett tillgodohavande, han hade en rock som han 
ville ha tvättad!
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IRONMAN

Erbjudande!

Tvätta 5 plagg - betala för 4!
(Gäller ej mattor, skinn, mocka och madrasser)

Företagstjänster
• Hotelltvätt
• Restaurangtvätt
• Arbetskläder
• Entrémattor
• Uthyrning av textilier
• Pressning
• Mangling

Privattjänster
• Kemtvätt
• Duktvätt
• Pressning
• Mangling
• Mattor
• Skinn
• Mocka

Alla priser enligt offert.
Kontakta oss för mer 
information

0435 - 134 08 Storgatan 69, Klippan
niclas@karlssonskemtvatt.se 
www.karlssonskemtvatt.se

Välkomna!

Prisexempel: 
Skjorta 35 kr, Kavaj 145 kr, 
Byxa 115 kr, Duk 45 kr/m

Starkt jobbat!
Kan du tänka dig att simma 1,5 timme i 20o C vatten? 
Och direkt efter det kastar du dig på din cykel och cyk-
lar i 6 timmar? Sedan avslutar du de här övningarna 
med att springa en tur på landsväg, i 4,5 timme. Om du 
klarar av detta i ett sträck så har du gjort en Järnman 
- Ironman!

Några klippanpojkar – nåja - avverkade en Ironman i augusti i 
Kalmar. Såväl Patrik Hansson som Torbjörn Andersson, bägge 
tävlande för Helsingborgsklubben Sisu, klarade av hela Ironman. 
De tog ungefär lika lång tid på sig, cirka 12 timmar, för hela 
turen. Det var första gången för Patrik och tredje gången för 
Torbjörn. Hur är det att göra en Ironman, Torbjörn Andersson?
–  Plågsamt, säger Torbjörn med ett skratt. Men det är så det ska 
det vara, det är därför man gör det! Man får lite ont i kroppen, 
men det går över. 
– Dagen efter är det rätt så ok, och efter en vecka är det som 
vanligt. Det gäller att träna rätt, efter sina egna förutsättningar. 
Det är nog vanligare att man skadar sig på träning än på tävling, 
faktiskt. 

Blåsigt – men inga backar
Den första grenen är simning och går i öppet vatten, ut i Kal-
marsund. I år var det blåsigt och vågorna rätt så besvärliga. Vat-
tentemperaturen var 20o C, men man simmar med en våtdräkt 
som håller kvar kroppsvärmen. Efter simningen blev det då cyk-
ling, ut över Ölandsbron och 10 mil på Öland och sedan tillbaka 
till fastlandet och 6 mil norr om Kalmar. Totalt cyklar man 18 
mil, men det var relativt få backar under cyklingen, något som 
Torbjörn faktiskt saknade. Den avslutande löpningen, ett mara-
thonlopp på 4,2 mil, gick mestadels på landsväg.

Ironwomen
Det är inte bara män som gör Ironman, det fi nns rätt många 
”Ironwomen” också. I Kalmar deltog inte mindre än 316 kvin-
nor, jämfört med 1842 män. Bästa kvinna var tyskan Astrid 
Stienen med totaltid 9.12.27 och en tolfte plats i tävlingen. Seg-
rade i hela tävlingen gjorde Patrik Nilsson, tävlande för Lactat3 
Karlstad, med det nya svenska rekordet 8.08.05.
– Det är svårt att förklara utmaningen, avslutar Torbjörn Anders-
son. Man måste göra en Ironman för att förstå det. Jag tänker 
inte ”Aldrig mer!”, utan tvärtom ”Nästa gång skall jag klara det 
bättre!” Det blir fl er gånger för min del!

Fo
to

: H
an

s 
Er

ik
 O

rr
e

Foto: Hans Erik Orre

Hur ser dina 
vinterdäck ut?
Boka ditt 
däckbyte 
i tid! Välkomna!
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Nu är snart sommaren slut och vi ville ha en målarfest. 
Så tänkte konstnärerna Anders ”Jösse” Jönsson och Anna 
Nilsson. Efter en del resonemang så kom man fram till hur 
man skulle gå tillväga. De bestämde sig för en målarfest 
på Torget. Barn och vuxna skulle under en vecka få rita 
och måla fritt på Torgets betongplattor. 

Anders samlade in pengar till kritor
Pengar till kritor fi ck man ihop genom att Anders gjorde en insam-
ling på Storgatan. Det gick förvånansvärt bra och snart hade han de 
tretusen kronorna som behövdes.
Man fi ck så småningom hjälp från kommunen, bland annat av den 
nye kultur- och fritidschefen Arne Grau Amnér. Tillstånd att måla på 
plattorna krävdes så klart. Det fanns ett krav om att det skulle vara 
ofarlig färg, som är lätt att ta bort. 
– Och det är det, efter ett ösregn är allt borta, säger Anna Nilsson. 
Kritorna är giftfria och torra och det kan nästan räcka med att det 
blåser för att färgen skall försvinna.
Sen behövde man hjälp med att bjuda in skolorna i kommunen, 
vilket kan vara svårt att göra själv. Så man fi ck hjälp även med detta.

Många barn
Många barn har besökt Torget under veckan. En hel del av dem som 
varit på Torget med skolan på dagen har sedan kommit tillbaka efter 
skoldagens slut för att fortsätta rita. 
– Det är jätteroligt, tänk att så många kommer tillbaka! säger Anna 
Nilsson. 
När Söderås Journalen kom till Torget hade man nyss fått besök 
av klass 5 D på Bofi nkenskolan. Lärarna Janet Ljungkvist och Fanny 
Thomasson hade helt enkelt förlagt dagens bildlektion på Torget. 
Man har ritat giraffer, Godzillas, ett träd, regnbågar och mycket an-
nat. Det var lite jobbigt att gå ända från Bofi nkenskolan till Torget, 
men vädret var ju utmärkt, så det gick ju bra. 
– Vi bestämde att det inte skulle vara några fula ord, men annars 
fi ck vi rita och skriva precis vad som helst, berättar Janet Ljungkvist. 
Vi har precis läst om Norden så några elever har ritat de nordiska 
fl aggorna.
Målarfesten pågick från måndag till söndag vecka 38, från kl 10 till 
kl 19. Högkvarteret var Granny´s café där man kunde anmäla sig och 
hämta kritor. Konstverken dokumenterades av Anders som vid vårt 
besök hade cirka 3.000 foton!

För Klippanbygdens tågfantaster var den 16 september 
en stor dag! Det legendariska loket ”Krokodilen” pas-
serade nämligen Klippans station, som invaderades av 
ett stort antal intresserade. Loket var visserligen rejält 
försenat på grund av ett koppellager som krånglade, 
men de väntande järnvägsentusiasterna var tålmodiga 
de tre timmarna som tågsättet dröjde. Förutom ”Kro-
kodilen” innehöll vagnsättet ett tiotal äldre svenska 
vagnar och en schweizisk restaurangvagn. 

På väg från Gävle till Malmö
Loket hade utgått från Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och var 
på väg till Malmö, men fi ck tyvärr gå till reparation i Ängelholm 
istället. De oturliga tekniska problemen innebar också att ”Kro-
kodilen” drogs av ett annat lok när det passerade Klippan. 
– ”Krokodilen” vill man se när man nu har chansen, säger Hans-
Ove Larsson, som hade åkt från Åstorp för att föreviga loket 
med några foton. 
– ”Krokodilen” var ett av de tåg man önskade mest när man satt 
och bläddrade i Märklin-katalogen som liten pojke.

Ett lok för Alperna
”Krokodilen” är ett elektriskt godståglok som togs fram av det 
schweiziska järnvägsbolaget SBB. Loket konstruerades för tung 
godstrafi k till Sankt Gotthardtsbanan i Alperna. Loket har en 
centralt placerad hytt och är ledat, vilket tillsammans med den 
gröna färgen gjorde att det liknades vid en krokodil. Loktypen 

började tillverkas 1919, men en utfas-
ning startade på 1960-talet och det 
sista loket togs ur drift 1976. Loket var 
då alltför långsamt för den tidens trafi k. 

100 årsjubileum för elektriska lok
Idag fi nns några reservlok bevarade. 
Dessa används för musietrafi k såsom 
den tur som nu gick genom Sverige. 

Järnvägsmuséet i Gävle fi rade att 
det är 100 år sedan man tog de 
första elektriska loken i drift. Just 
det exemplar av ”Krokodilen” 
som passerade Klippan byggdes 
i Schweiz 1925 och togs ur drift 

1970. Det är 20 meter lång 
och väger 131 ton.
– Jag undrar om jag inte hin-
ner inom Kvidinge för att ta 
lite bilder på ”Krokodilen” 
där också, funderar Hans-
Ove Larsson, när han vänder 
hemåt mot Åstorp. 
– Man får passa på när man 
har chansen!

KROKODILEN

Krokodilen
passerade Klippans station

började tillverkas 1919, men en utfas-
ning startade på 1960-talet och det 
sista loket togs ur drift 1976. Loket var 
då alltför långsamt för den tidens trafi k. 

100 årsjubileum för elektriska lok

den tur som nu gick genom Sverige. 

i Schweiz 1925 och togs ur drift 
1970. Det är 20 meter lång 
och väger 131 ton.
– Jag undrar om jag inte hin-
ner inom Kvidinge för att ta 
lite bilder på ”Krokodilen” 
där också,
Ove Larsson, när han vänder 
hemåt mot Åstorp. 
– Man får passa på när man 

MÅLARFEST Fokus Färingtoftabygden
Färingtofta skola
Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker 
dig som har behov av lokaler eller ideér 
om hur husen på skolan skall kunna fyllas 
på nytt. Postorder, produktion, butik, kon-
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, 
cafe, turism med mera… Alla ideér motta-
ges med tacksamhet och endast fantasin 
sätter gränser! Skriv direkt till info@faring-
tofta.nu Gå gärna in på vår hemsida www.
faringtofta.nu Där hittar ni bland annat 
medlemsinfo, FIK och annat om Färingtofta 
med omnejd.

Stöd positiv utveckling av bygden
Bli gärna medlem i föreningen, så stödjer 
ni arbetet för positiv utveckling av bygden.
Som medlem kan man anmäla sej på mejl-
listan där man både får och kan ge infor-
mation, till exempel om vad som händer 
i trakten. Aktuella frågor, förutom skolan, 
är just nu bland annat bredband/fiber-pro-
jektet. Färsk info om detta, och annat, blir 
det på årsmötet den 17:e mars kl. 19.00 i 
Färingtofta församlingshem. Föreningen 
bjuder på fika. Varmt Välkomna!
Styrelsen

Klippanbygdens Natur
Årsmöte 2015
Årsmöte 11 mars kl. 19.00  - 21.15. Ni häl-
sas varmt välkomna till Klippanbygdens 
Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus 
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står 
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna 
samt att mötet ska besluta om nya stadgar 
för föreningen. Därefter kommer Staffan 
Åkerby som är ordförande i Skånes ornito-
logiska förening (SkOF) att berätta om hur 
det går för den vita storken i Skåne. Kom 
och lär dig mer om en av våra mest myt-
omspunna fåglar som är på väg tillbaka i 
landskapet! Föreningen bjuder som vanligt 
på fika! Kontaktperson: Erik Persson, tel. 
0435-44 04 41.

Skånes Trollsländor
19 mars kl. 19:00  - 21:00, Ängelholms bibli-
otek. Magnus Billqvist, författare till Svenska 
Trollsländeguiden berättar om och visar bil-
der av de trollsländor man kan få se i Skåne 
och vi får också höra hur arbetet med att 
kartlägga dessa spännande djur gick till. 
Dessutom kommer Patric Carlsson från 
Naturskyddsföreningen i Örkelljunga att 
berätta om den rika trollsländfaunan kring 
Rössjön och Örkelljunga. Samarrangemang 
mellan KOF och Naturskyddsföreningarna. 
Entré: 40 kr

SPF Färingtofta
Inbjuder till motionsdans
I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen den 26 februari kl. 14.00  - 17.30 
BENGT HEDIN spelar.
•	 Torsdagen den 12 mars kl. 14.00  - 17.30 
MEMORYS spelar
•	 Torsdagen den 26 mars kl. 14.00  - 17.30 
KJELL REINES spelar.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 14.00  - 17.30 
ERIK ARNOLDS  spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Ljungbyheds Militär- 
historiska Museum
Aktiviteter
Bildgruppen har möte varje fredag mellan 
kl. 12.30 och 15.00. Alla med intresse för 
Ljungbyheds militära historia och de som 
jobbat på F5 är välkomna.
Föreläsningsserien fortsätter den 19 mars 
med att Lars Johansson, chefsredaktör på 
HD/NST, kommer att berätta om samman-
slagningen med Sydsvenskan och om da-
gens mediekonsumtion. Tiden är kl. 19.00 
till c:a kl. 21.00, med avbrott för kaffe. 
Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte 
obegränsat.)
Möteslokal i båda fallen är museets annex.

Kvidinge Hembygdsförening
Årsmöte
Alf Fors, Kvidinges kyrkoherde, gästar 
Kvidinge sockens Hembygdsförenings års-
möte söndagen den 15 mars. Alf går i pen-
sion i höst och kommer att berätta om sina 
drygt 18 år i församlingen. Årsmötet sker 
i Hembygdshallen kl. 14.00 och förutom 
stadgeenliga förhandlingar blir det lotteri 
vid kaffet som föreningen bjuder på. Det 
blir även visning av de ombyggda lokaler-
na på andra våningen i Hembygdshallen.

Östra Ljungby  
Bygdegårdsförening
Årsmöte
Årsmöte på bygdegården den 11 mars 
2015 kl 19.00. Välkomna.

Söderåsens Brukshundklubb
Aktiviteter
“Flockpromenad” – även icke-klubbmed-
lemmar välkomna, 22 februari kl. 09.30, 
Vedby Strövområde. Föreläsning “Starka 
tillsammans” 5 mars kl. 17.30. Kursverk-
samheten startar löpande under våren.
För mer info om aktiviteter och anmälan till 
dessa, se hemsidan www.soderasensbk.se

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Årsmöte
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färing-
tofta församlingshem. Efter årsmötesför-
handlingar berättar Jonas Kyrö och Helene 
Stalin Åkesson om Polemansprojektet. 
Välkomna vi bjuder på kaffe med bröd.

Arkivlokalen
Arkivlokalen i Ljungbyhed (under Biblio-
teket) har öppet torsdagar kl. 13.00  - 16.00. 
Välkomna att se dess stora samlingar av 
fotografier, hembygdsböcker, kartor och 
släktutredningar från våra socknar.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

F A S T I G H E T S  A B
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På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderås Journalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen 
ska alltså finnas i Klippans kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Kvidinge eller Röstånga.

Föreningssidan

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

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

•	 Klubbens veteraner spelar på onsdags - 
förmiddagar.

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

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

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

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

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

Mer info:www.ljungbyhedsgk.se

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

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

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

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

Maila till: foreningssidan@soderasjournalen.se 
Ni skriver själv texter och ansvarar för att de är 
rätt. Vi förbehåller oss rätten att redigera dem. 

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Fokus Färingtoftabygden
Färingtofta skola
Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker 
dig som har behov av lokaler eller ideér 
om hur husen på skolan skall kunna fyllas 
på nytt. Postorder, produktion, butik, kon-
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, 
cafe, turism med mera… Alla ideér motta-
ges med tacksamhet och endast fantasin 
sätter gränser! Skriv direkt till info@faring-
tofta.nu Gå gärna in på vår hemsida www.
faringtofta.nu Där hittar ni bland annat 
medlemsinfo, FIK och annat om Färingtofta 
med omnejd.

Stöd positiv utveckling av bygden
Bli gärna medlem i föreningen, så stödjer 
ni arbetet för positiv utveckling av bygden.
Som medlem kan man anmäla sej på mejl-
listan där man både får och kan ge infor-
mation, till exempel om vad som händer 
i trakten. Aktuella frågor, förutom skolan, 
är just nu bland annat bredband/fiber-pro-
jektet. Färsk info om detta, och annat, blir 
det på årsmötet den 17:e mars kl. 19.00 i 
Färingtofta församlingshem. Föreningen 
bjuder på fika. Varmt Välkomna!
Styrelsen

Klippanbygdens Natur
Årsmöte 2015
Årsmöte 11 mars kl. 19.00  - 21.15. Ni häl-
sas varmt välkomna till Klippanbygdens 
Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus 
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står 
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna 
samt att mötet ska besluta om nya stadgar 
för föreningen. Därefter kommer Staffan 
Åkerby som är ordförande i Skånes ornito-
logiska förening (SkOF) att berätta om hur 
det går för den vita storken i Skåne. Kom 
och lär dig mer om en av våra mest myt-
omspunna fåglar som är på väg tillbaka i 
landskapet! Föreningen bjuder som vanligt 
på fika! Kontaktperson: Erik Persson, tel. 
0435-44 04 41.

Skånes Trollsländor
19 mars kl. 19:00  - 21:00, Ängelholms bibli-
otek. Magnus Billqvist, författare till Svenska 
Trollsländeguiden berättar om och visar bil-
der av de trollsländor man kan få se i Skåne 
och vi får också höra hur arbetet med att 
kartlägga dessa spännande djur gick till. 
Dessutom kommer Patric Carlsson från 
Naturskyddsföreningen i Örkelljunga att 
berätta om den rika trollsländfaunan kring 
Rössjön och Örkelljunga. Samarrangemang 
mellan KOF och Naturskyddsföreningarna. 
Entré: 40 kr

SPF Färingtofta
Inbjuder till motionsdans
I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen den 26 februari kl. 14.00  - 17.30 
BENGT HEDIN spelar.
•	 Torsdagen den 12 mars kl. 14.00  - 17.30 
MEMORYS spelar
•	 Torsdagen den 26 mars kl. 14.00  - 17.30 
KJELL REINES spelar.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 14.00  - 17.30 
ERIK ARNOLDS  spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Ljungbyheds Militär- 
historiska Museum
Aktiviteter
Bildgruppen har möte varje fredag mellan 
kl. 12.30 och 15.00. Alla med intresse för 
Ljungbyheds militära historia och de som 
jobbat på F5 är välkomna.
Föreläsningsserien fortsätter den 19 mars 
med att Lars Johansson, chefsredaktör på 
HD/NST, kommer att berätta om samman-
slagningen med Sydsvenskan och om da-
gens mediekonsumtion. Tiden är kl. 19.00 
till c:a kl. 21.00, med avbrott för kaffe. 
Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte 
obegränsat.)
Möteslokal i båda fallen är museets annex.

Kvidinge Hembygdsförening
Årsmöte
Alf Fors, Kvidinges kyrkoherde, gästar 
Kvidinge sockens Hembygdsförenings års-
möte söndagen den 15 mars. Alf går i pen-
sion i höst och kommer att berätta om sina 
drygt 18 år i församlingen. Årsmötet sker 
i Hembygdshallen kl. 14.00 och förutom 
stadgeenliga förhandlingar blir det lotteri 
vid kaffet som föreningen bjuder på. Det 
blir även visning av de ombyggda lokaler-
na på andra våningen i Hembygdshallen.

Östra Ljungby  
Bygdegårdsförening
Årsmöte
Årsmöte på bygdegården den 11 mars 
2015 kl 19.00. Välkomna.

Söderåsens Brukshundklubb
Aktiviteter
“Flockpromenad” – även icke-klubbmed-
lemmar välkomna, 22 februari kl. 09.30, 
Vedby Strövområde. Föreläsning “Starka 
tillsammans” 5 mars kl. 17.30. Kursverk-
samheten startar löpande under våren.
För mer info om aktiviteter och anmälan till 
dessa, se hemsidan www.soderasensbk.se

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Årsmöte
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färing-
tofta församlingshem. Efter årsmötesför-
handlingar berättar Jonas Kyrö och Helene 
Stalin Åkesson om Polemansprojektet. 
Välkomna vi bjuder på kaffe med bröd.

Arkivlokalen
Arkivlokalen i Ljungbyhed (under Biblio-
teket) har öppet torsdagar kl. 13.00  - 16.00. 
Välkomna att se dess stora samlingar av 
fotografier, hembygdsböcker, kartor och 
släktutredningar från våra socknar.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Ljungbyheds Judoklubb 
10 ÅR!
Varmt välkomna att fi ra med oss! 
Öppet hus i dojon, Lj-heds idrottshall, lörda-
gen den 7/11 kl 10-13. På programmet bla. 
uppvisning, prova-på, tipspromenad, korv-
grillning. För mer information, träningstider 
etc. titta in på vår hemsida 

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Arkivens Dag 
14 november mellan kl. 10.00 - 16.00 har vi 
öppet i Polemanska huset i Forestad och i vårt 
arkiv i Ljungbyhed Kungsg. 8 (under bibliote-
ket). I Ljungbyhed visas vår stora fotosamling, 
från Stig Lööws fotoarkiv, och nu också en ny 
donation från Alf Ek,(lokalreporter NST)  med 
ett fi nt fotoarkiv. 
Dessutom mellan kl. 10.00-13.00 har vi i Ljung-
byhed besök av Kommunarkivarie Janicke 
Schreuder som berättar om kommunarkivet och 
vilka handlingar man kan hitta och ha nytta av i 
deras stora samling. Alla Hjärtligt Välkomna till 
våra arkiv. Samarr, SV Västra Skåne
 

PRO Perstorp
Aktiviteter
• 4/11 Dans i Folkets Park kl.17.00-21.00 
Memorys orkester
• 11/11 Budgetmöte i Folkets Park kl.14.00. 
Underhållning av Christina Rundström sång 
och keyboard
• 18/11 Dans i Folkets Park kl.17.00-21.00. 
Erik Arnolds orkester
Reservation för orkesterbyte p.g.a. sjukdom 
eller dylikt.

• Är du intresserad av att lära dej tillverka 
keramik? Kontakta Gertie Lexen gertielexen@
hotmail.com
• En cirkel i vinprovning är under planering, 
vid intresse kontakta kerstin.tell1@tele2.se 
eller tel. 0435-34 307
Det går även bra att besöka eller ringa till 
Bäckstugan för information, varje fredag mel-
lan 09.00-11.00. tel 0435-34765

Seniorerna, SPF Eken Perstorp 
Månadsmöten, Församlingshemmet:
• 12/11 Jurist Gerd Hedenström pratar om 
familjejuridik, kl 14.00.
• 10/12  Grötfest med ev. Luciatåg, Obs! 
Kl. 17.30. 
Anmälan senast 6 dec. till Lena Karlsson 
070-6294855.
Till Grötfesten är vi tacksamma för vinster till 
våra lotterier!

Allégårdsträffar
• 29/10 Besök på Plastens hus, samling där 
kl. 14.00.
• 26/11  Adventskaffe, kl. 14.00.

Övriga aktiviteter:
• 1/11 Musikalen ”Top Hat”, Malmö Opera, 
Buss avgår kl. 14.00.
• 8/12 Lunch på Natalie, Studiebesök på 
Compro AB och PWS i Perstorp. Samling 
Natalie kl. 13.20.

Nedanstående aktiviteter pågår varje vecka;
Bowling, Canasta, Linedans, Bridge, Folklig 
dans/seniorer, Skrivarcirkel, Hälsa och Mo-
tion, Kyrkobesök. 

Alla hjärtligt välkomna till samtliga våra ar-
rangemang hälsar Styrelsen.

Mer info om våra aktiviteter kan ni läsa på 
vår hemsida www.spf.se/ekenperstorp

SPF Seniorerna Färingtofta 
Motionsdans i Tornsborgs Tivoli, Färingtofta. 
• Torsdagen den 5 nov OBS TIDEN 14-17.30 
TUBOYS spelar
• Torsdagen den 19 nov OBS TIDEN 14-
17.30 STARDUST spelar
• Torsdagen den 3 dec OBS TIDEN 14-17.30 
ERIK ARNOLDS spelar
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

PRO Ljungbyhed
Aktiviteter
• 15/11 Kyrksöndag i Riseberga kyrka 
kl. 13.30 därefter kaffe i församlingshemmet 
i Ljungbyhed.
• 11/12 Trivselträff kl 13.00 i medborgar-
huset i Ljungbyhed. Luciatåg.
 

Åsbo Släkt- och 
Folklivsforskare
Öppet Hus
I vår egen lokal på Studiegården 47:an.
Behöver du hjälp att komma igång med att 
släktforska?

Behöver du hjälp med att tyda gammal skrift?
Eller försöker du bara komma vidare i din 
forskning?

Rutinerade forskare fi nns på plats till din 
hjälp.

Måndag 2 november kl. 13 – 16
Fredag 6 november kl. 13 – 16
Måndag 16 november kl. 13 – 16
Fredag 20 november kl. 13 – 16
Söndag 22 november kl. 13 – 16, 
främst emigrantforskning. 
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Fokus Färingtoftabygden
Färingtofta skola
Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker 
dig som har behov av lokaler eller ideér 
om hur husen på skolan skall kunna fyllas 
på nytt. Postorder, produktion, butik, kon-
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, 
cafe, turism med mera… Alla ideér motta-
ges med tacksamhet och endast fantasin 
sätter gränser! Skriv direkt till info@faring-
tofta.nu Gå gärna in på vår hemsida www.
faringtofta.nu Där hittar ni bland annat 
medlemsinfo, FIK och annat om Färingtofta 
med omnejd.

Stöd positiv utveckling av bygden
Bli gärna medlem i föreningen, så stödjer 
ni arbetet för positiv utveckling av bygden.
Som medlem kan man anmäla sej på mejl-
listan där man både får och kan ge infor-
mation, till exempel om vad som händer 
i trakten. Aktuella frågor, förutom skolan, 
är just nu bland annat bredband/fiber-pro-
jektet. Färsk info om detta, och annat, blir 
det på årsmötet den 17:e mars kl. 19.00 i 
Färingtofta församlingshem. Föreningen 
bjuder på fika. Varmt Välkomna!
Styrelsen

Klippanbygdens Natur
Årsmöte 2015
Årsmöte 11 mars kl. 19.00  - 21.15. Ni häl-
sas varmt välkomna till Klippanbygdens 
Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus 
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står 
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna 
samt att mötet ska besluta om nya stadgar 
för föreningen. Därefter kommer Staffan 
Åkerby som är ordförande i Skånes ornito-
logiska förening (SkOF) att berätta om hur 
det går för den vita storken i Skåne. Kom 
och lär dig mer om en av våra mest myt-
omspunna fåglar som är på väg tillbaka i 
landskapet! Föreningen bjuder som vanligt 
på fika! Kontaktperson: Erik Persson, tel. 
0435-44 04 41.

Skånes Trollsländor
19 mars kl. 19:00  - 21:00, Ängelholms bibli-
otek. Magnus Billqvist, författare till Svenska 
Trollsländeguiden berättar om och visar bil-
der av de trollsländor man kan få se i Skåne 
och vi får också höra hur arbetet med att 
kartlägga dessa spännande djur gick till. 
Dessutom kommer Patric Carlsson från 
Naturskyddsföreningen i Örkelljunga att 
berätta om den rika trollsländfaunan kring 
Rössjön och Örkelljunga. Samarrangemang 
mellan KOF och Naturskyddsföreningarna. 
Entré: 40 kr

SPF Färingtofta
Inbjuder till motionsdans
I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen den 26 februari kl. 14.00  - 17.30 
BENGT HEDIN spelar.
•	 Torsdagen den 12 mars kl. 14.00  - 17.30 
MEMORYS spelar
•	 Torsdagen den 26 mars kl. 14.00  - 17.30 
KJELL REINES spelar.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 14.00  - 17.30 
ERIK ARNOLDS  spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Ljungbyheds Militär- 
historiska Museum
Aktiviteter
Bildgruppen har möte varje fredag mellan 
kl. 12.30 och 15.00. Alla med intresse för 
Ljungbyheds militära historia och de som 
jobbat på F5 är välkomna.
Föreläsningsserien fortsätter den 19 mars 
med att Lars Johansson, chefsredaktör på 
HD/NST, kommer att berätta om samman-
slagningen med Sydsvenskan och om da-
gens mediekonsumtion. Tiden är kl. 19.00 
till c:a kl. 21.00, med avbrott för kaffe. 
Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte 
obegränsat.)
Möteslokal i båda fallen är museets annex.

Kvidinge Hembygdsförening
Årsmöte
Alf Fors, Kvidinges kyrkoherde, gästar 
Kvidinge sockens Hembygdsförenings års-
möte söndagen den 15 mars. Alf går i pen-
sion i höst och kommer att berätta om sina 
drygt 18 år i församlingen. Årsmötet sker 
i Hembygdshallen kl. 14.00 och förutom 
stadgeenliga förhandlingar blir det lotteri 
vid kaffet som föreningen bjuder på. Det 
blir även visning av de ombyggda lokaler-
na på andra våningen i Hembygdshallen.

Östra Ljungby  
Bygdegårdsförening
Årsmöte
Årsmöte på bygdegården den 11 mars 
2015 kl 19.00. Välkomna.

Söderåsens Brukshundklubb
Aktiviteter
“Flockpromenad” – även icke-klubbmed-
lemmar välkomna, 22 februari kl. 09.30, 
Vedby Strövområde. Föreläsning “Starka 
tillsammans” 5 mars kl. 17.30. Kursverk-
samheten startar löpande under våren.
För mer info om aktiviteter och anmälan till 
dessa, se hemsidan www.soderasensbk.se

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Årsmöte
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färing-
tofta församlingshem. Efter årsmötesför-
handlingar berättar Jonas Kyrö och Helene 
Stalin Åkesson om Polemansprojektet. 
Välkomna vi bjuder på kaffe med bröd.

Arkivlokalen
Arkivlokalen i Ljungbyhed (under Biblio-
teket) har öppet torsdagar kl. 13.00  - 16.00. 
Välkomna att se dess stora samlingar av 
fotografier, hembygdsböcker, kartor och 
släktutredningar från våra socknar.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Plastens Hus i Perstorp
Temakväll 10/11: 
”Laminatgolvets utveckling och framtid”
OBS! Föreläsningen kl. 17.00 är slutsåld. 
Platser fi nns kvar till 19.00. 

Laminatgolvet introducerades av Perstorp 
1979, från 1989 under varumärket Pergo. 
Månadens föreläsare, Darko Pervan, tidigare 
div. chef för Perstorp Laminat, grundade 1993 
Välinge Innovation AB i Viken. Företaget är 
världsledande inom forskning och utveckling 
av mekaniska låssystem till hårda golv, (t.ex. 
laminat o trägolv), numera även planmöbler 
mm samt av helt nya golvkoncept. 

Information kan fås från Plastens Hus dit ock-
så anmälan om deltagande skall göras.
Tidigare aviserad Perstorp-Journal 1958-59 
kommer att visas vid senare tillfälle.

Plastens Hus Tel. 0435-393 03
Hässleholmsvägen 6. 284 34 Perstorp 
Mejl info@plastenshus.se
www.plastenshus.se 

Hyllstofta Skytteförening
Nu börjar inomhussäsongen!
Luftgevärsskytte i Stenevistugan i Hyllstofta 
måndagar och onsdagar mellan kl. 18.00-
20.00.

Kontakta oss om ni vill veta mer eller besök 
vår hemsida www.hyllstoftaskf.se
Ola & Carina Persson 
persson.hyllstofta@telia.com 0435-240 32

Östra Ljungby och Källna 
socknars hembygdsförening
Prova på olika hantverk på Tingsgården i 
Stidsvig
• Kransbindning, 25 oktober kl 13 – 16
• Pilfl ätning, 5 november kl 18 – 21
• Origami, 22 november kl 13 – 16
• Julpyssel, 3 december kl 18 – 21

För mer info och anmälan 070-400 32 72 
eller www.fi ngerfardig.nu

Klippans konstförening 

bjuder in till Öppen julsalong
Över julen (12/12- 17/1) öppnar konstfören-
ingen upp för icke etablerade konstnärer i 
konsthallen och ger dem en chans att få visa 
vad de kan! Det är fem år sedan sist, men nu 
är det dags igen! Vill du vara med och ställa 
ut? Om du är över 18 år och har anknytning 
till kommunen kan du anmäla ditt intresse om 
att delta. Med anknytning till kommunen me-
nar vi sådana som är födda här eller bor här. 
Du får visa maximalt tre konstverk, men om 
det blir många deltagare kanske endast ett 
verk kan visas.

Anmäl ditt intresse till Klippans Konstför-
ening senast den 22 november genom att 
maila info@klippanskonstforening.se Uppge 
namn, adress, ålder, titel, teknik och storlek 
på dina tre konstverk. Inlämning sker sön-
dag 6/12 kl. 15-17 i Klippans Konsthall, 
Storgatan 9, Klippan.

Arr: Klippans Konstförening och Kultur- och 
fritidsförvaltningen

Trädgårdsföreningen i Perstorp 
– under bildande
Konstituerande möte den 7/11 kl. 15.30 i 
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på 
Stockholmsvägen 14 Perstorp. 
Kjell Andersson tel. 0705-28 53 55

Klippanbygdens natur 
- Natursnokarna
Torsdag 29 okt kl 14.00-16:00
Vill ni vara med oss och snoka i naturen? 
Under höstlovet bjuder Naturskyddsfören-
ingen på en gratis naturupplevelse för hela 
familjen! Natursnokarna är föreningens egen 
barnverksamhet som har uppdraget att ge 
fl er barn och vuxna en rolig och lärorik stund 
tillsammans i Sveriges vackra natur. Natur-
skyddsföreningen bjuder på fi ka. 

Tänk på kläder efter väder och bra skor/
stövlar. Aktiviteten passar barn i åldern 6-9 

år (och medföljande vuxen) men givetvis kan 
yngre syskon också delta. Samling Koppar-
möllan i Stidsvig

Anmälan sker senast den 10/10 till caroline.
sjunner@gmail.com.

Se även vår hemsida: 
http://klippan.naturskyddsforening.se. 
Följ oss på FB: 
www.facebook/klippanbygdensnatur 

Kvidinge Sockens 
Hembygdsförening 
- Torsdagskvällar
• 29/10 Puttes Bluesband
Musiker från Klippantrakten. Det spelas 
svängig blues- och rockmusik. Både covers 
och eget material. Entré: 60 kr. Kaffe- och 
korvförsäljning
• 5/11 Kvidinge fritidsgård
Kvidinge fritidsgård bjuder på en kväll med 
sång, dans och annat spektakel. Entré: vuxna 
60 kr, barn 20 kr. Kaffeförsäljning.
• 12/11 Bertil Sandberg
Idrottsstjärnorna som sjöng upp sig. Till 
mångas glädje och somligas fasa sjöng 
dessa idrottare in skivor på löpande band. 
Här får vi höa historierna och de populära 
låtarna igen. Entré: 60 kr. Kaffeförsäljning. 
• 19/11 Julmusik och quiz
Nu är det jul igen med körsång. Signerad 
PRO och kyrkokören. Fika och quiz.Entre: 60 
kr inkl. fi ka.

För mer information besök Kvidinge Hem-
bygdsförenings Torsdagskvällar på Face-
book. Vi reseververar oss för ändringar i 
programmet. 

Korpens Boulesektion 
Klippan
Årets femte månadstävling i Boule hölls på 
banorna i Stadsparken, 24 spelare deltog.
1. Ingmar Lindkvist 
2. Göran Göransson 
3. Christer Jönsson

Fokus Färingtoftabygden
Färingtofta skola
Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker 
dig som har behov av lokaler eller ideér 
om hur husen på skolan skall kunna fyllas 
på nytt. Postorder, produktion, butik, kon-
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, 
cafe, turism med mera… Alla ideér motta-
ges med tacksamhet och endast fantasin 
sätter gränser! Skriv direkt till info@faring-
tofta.nu Gå gärna in på vår hemsida www.
faringtofta.nu Där hittar ni bland annat 
medlemsinfo, FIK och annat om Färingtofta 
med omnejd.

Stöd positiv utveckling av bygden
Bli gärna medlem i föreningen, så stödjer 
ni arbetet för positiv utveckling av bygden.
Som medlem kan man anmäla sej på mejl-
listan där man både får och kan ge infor-
mation, till exempel om vad som händer 
i trakten. Aktuella frågor, förutom skolan, 
är just nu bland annat bredband/fiber-pro-
jektet. Färsk info om detta, och annat, blir 
det på årsmötet den 17:e mars kl. 19.00 i 
Färingtofta församlingshem. Föreningen 
bjuder på fika. Varmt Välkomna!
Styrelsen

Klippanbygdens Natur
Årsmöte 2015
Årsmöte 11 mars kl. 19.00  - 21.15. Ni häl-
sas varmt välkomna till Klippanbygdens 
Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus 
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står 
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna 
samt att mötet ska besluta om nya stadgar 
för föreningen. Därefter kommer Staffan 
Åkerby som är ordförande i Skånes ornito-
logiska förening (SkOF) att berätta om hur 
det går för den vita storken i Skåne. Kom 
och lär dig mer om en av våra mest myt-
omspunna fåglar som är på väg tillbaka i 
landskapet! Föreningen bjuder som vanligt 
på fika! Kontaktperson: Erik Persson, tel. 
0435-44 04 41.

Skånes Trollsländor
19 mars kl. 19:00  - 21:00, Ängelholms bibli-
otek. Magnus Billqvist, författare till Svenska 
Trollsländeguiden berättar om och visar bil-
der av de trollsländor man kan få se i Skåne 
och vi får också höra hur arbetet med att 
kartlägga dessa spännande djur gick till. 
Dessutom kommer Patric Carlsson från 
Naturskyddsföreningen i Örkelljunga att 
berätta om den rika trollsländfaunan kring 
Rössjön och Örkelljunga. Samarrangemang 
mellan KOF och Naturskyddsföreningarna. 
Entré: 40 kr

SPF Färingtofta
Inbjuder till motionsdans
I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen den 26 februari kl. 14.00  - 17.30 
BENGT HEDIN spelar.
•	 Torsdagen den 12 mars kl. 14.00  - 17.30 
MEMORYS spelar
•	 Torsdagen den 26 mars kl. 14.00  - 17.30 
KJELL REINES spelar.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 14.00  - 17.30 
ERIK ARNOLDS  spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Ljungbyheds Militär- 
historiska Museum
Aktiviteter
Bildgruppen har möte varje fredag mellan 
kl. 12.30 och 15.00. Alla med intresse för 
Ljungbyheds militära historia och de som 
jobbat på F5 är välkomna.
Föreläsningsserien fortsätter den 19 mars 
med att Lars Johansson, chefsredaktör på 
HD/NST, kommer att berätta om samman-
slagningen med Sydsvenskan och om da-
gens mediekonsumtion. Tiden är kl. 19.00 
till c:a kl. 21.00, med avbrott för kaffe. 
Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte 
obegränsat.)
Möteslokal i båda fallen är museets annex.

Kvidinge Hembygdsförening
Årsmöte
Alf Fors, Kvidinges kyrkoherde, gästar 
Kvidinge sockens Hembygdsförenings års-
möte söndagen den 15 mars. Alf går i pen-
sion i höst och kommer att berätta om sina 
drygt 18 år i församlingen. Årsmötet sker 
i Hembygdshallen kl. 14.00 och förutom 
stadgeenliga förhandlingar blir det lotteri 
vid kaffet som föreningen bjuder på. Det 
blir även visning av de ombyggda lokaler-
na på andra våningen i Hembygdshallen.

Östra Ljungby  
Bygdegårdsförening
Årsmöte
Årsmöte på bygdegården den 11 mars 
2015 kl 19.00. Välkomna.

Söderåsens Brukshundklubb
Aktiviteter
“Flockpromenad” – även icke-klubbmed-
lemmar välkomna, 22 februari kl. 09.30, 
Vedby Strövområde. Föreläsning “Starka 
tillsammans” 5 mars kl. 17.30. Kursverk-
samheten startar löpande under våren.
För mer info om aktiviteter och anmälan till 
dessa, se hemsidan www.soderasensbk.se

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Årsmöte
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färing-
tofta församlingshem. Efter årsmötesför-
handlingar berättar Jonas Kyrö och Helene 
Stalin Åkesson om Polemansprojektet. 
Välkomna vi bjuder på kaffe med bröd.

Arkivlokalen
Arkivlokalen i Ljungbyhed (under Biblio-
teket) har öppet torsdagar kl. 13.00  - 16.00. 
Välkomna att se dess stora samlingar av 
fotografier, hembygdsböcker, kartor och 
släktutredningar från våra socknar.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Uppdatera era föreningskontakter på 

På www.klippanshopping.se fi nns 
ett stort register över föreningar i 
våra utgivningsområde (Klippan, 

Perstorp, Röstånga, Kvidinge, 
Östra Ljungby och Ljungbyhed).

Gå gärna in och kontrollera din 
förenings uppgifter. Om något inte 
stämmer kan du enkelt uppdatera 
och ändra så att nya och gamla 
medlemmar lätt hittar information 

om just er förening!

Fokus Färingtoftabygden
Färingtofta skola
Föreningen Fokus Färingtoftabygden söker 
dig som har behov av lokaler eller ideér 
om hur husen på skolan skall kunna fyllas 
på nytt. Postorder, produktion, butik, kon-
tor, lager, callcenter, dagis, idrott, kurser, 
cafe, turism med mera… Alla ideér motta-
ges med tacksamhet och endast fantasin 
sätter gränser! Skriv direkt till info@faring-
tofta.nu Gå gärna in på vår hemsida www.
faringtofta.nu Där hittar ni bland annat 
medlemsinfo, FIK och annat om Färingtofta 
med omnejd.

Stöd positiv utveckling av bygden
Bli gärna medlem i föreningen, så stödjer 
ni arbetet för positiv utveckling av bygden.
Som medlem kan man anmäla sej på mejl-
listan där man både får och kan ge infor-
mation, till exempel om vad som händer 
i trakten. Aktuella frågor, förutom skolan, 
är just nu bland annat bredband/fiber-pro-
jektet. Färsk info om detta, och annat, blir 
det på årsmötet den 17:e mars kl. 19.00 i 
Färingtofta församlingshem. Föreningen 
bjuder på fika. Varmt Välkomna!
Styrelsen

Klippanbygdens Natur
Årsmöte 2015
Årsmöte 11 mars kl. 19.00  - 21.15. Ni häl-
sas varmt välkomna till Klippanbygdens 
Naturs årsmöte. Plats: Loftet på Bjärhus 
gårdsbutik, Söndraby. På programmet står 
de sedvanliga årsmötesförhandlingarna 
samt att mötet ska besluta om nya stadgar 
för föreningen. Därefter kommer Staffan 
Åkerby som är ordförande i Skånes ornito-
logiska förening (SkOF) att berätta om hur 
det går för den vita storken i Skåne. Kom 
och lär dig mer om en av våra mest myt-
omspunna fåglar som är på väg tillbaka i 
landskapet! Föreningen bjuder som vanligt 
på fika! Kontaktperson: Erik Persson, tel. 
0435-44 04 41.

Skånes Trollsländor
19 mars kl. 19:00  - 21:00, Ängelholms bibli-
otek. Magnus Billqvist, författare till Svenska 
Trollsländeguiden berättar om och visar bil-
der av de trollsländor man kan få se i Skåne 
och vi får också höra hur arbetet med att 
kartlägga dessa spännande djur gick till. 
Dessutom kommer Patric Carlsson från 
Naturskyddsföreningen i Örkelljunga att 
berätta om den rika trollsländfaunan kring 
Rössjön och Örkelljunga. Samarrangemang 
mellan KOF och Naturskyddsföreningarna. 
Entré: 40 kr

SPF Färingtofta
Inbjuder till motionsdans
I Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen den 26 februari kl. 14.00  - 17.30 
BENGT HEDIN spelar.
•	 Torsdagen den 12 mars kl. 14.00  - 17.30 
MEMORYS spelar
•	 Torsdagen den 26 mars kl. 14.00  - 17.30 
KJELL REINES spelar.
•	 Torsdagen den 9 april kl. 14.00  - 17.30 
ERIK ARNOLDS  spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Ljungbyheds Militär- 
historiska Museum
Aktiviteter
Bildgruppen har möte varje fredag mellan 
kl. 12.30 och 15.00. Alla med intresse för 
Ljungbyheds militära historia och de som 
jobbat på F5 är välkomna.
Föreläsningsserien fortsätter den 19 mars 
med att Lars Johansson, chefsredaktör på 
HD/NST, kommer att berätta om samman-
slagningen med Sydsvenskan och om da-
gens mediekonsumtion. Tiden är kl. 19.00 
till c:a kl. 21.00, med avbrott för kaffe. 
Inträde 40 kr. (Obs! Platsantalet är inte 
obegränsat.)
Möteslokal i båda fallen är museets annex.

Kvidinge Hembygdsförening
Årsmöte
Alf Fors, Kvidinges kyrkoherde, gästar 
Kvidinge sockens Hembygdsförenings års-
möte söndagen den 15 mars. Alf går i pen-
sion i höst och kommer att berätta om sina 
drygt 18 år i församlingen. Årsmötet sker 
i Hembygdshallen kl. 14.00 och förutom 
stadgeenliga förhandlingar blir det lotteri 
vid kaffet som föreningen bjuder på. Det 
blir även visning av de ombyggda lokaler-
na på andra våningen i Hembygdshallen.

Östra Ljungby  
Bygdegårdsförening
Årsmöte
Årsmöte på bygdegården den 11 mars 
2015 kl 19.00. Välkomna.

Söderåsens Brukshundklubb
Aktiviteter
“Flockpromenad” – även icke-klubbmed-
lemmar välkomna, 22 februari kl. 09.30, 
Vedby Strövområde. Föreläsning “Starka 
tillsammans” 5 mars kl. 17.30. Kursverk-
samheten startar löpande under våren.
För mer info om aktiviteter och anmälan till 
dessa, se hemsidan www.soderasensbk.se

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Årsmöte
Årsmöte den 23 februari kl. 19.00 i Färing-
tofta församlingshem. Efter årsmötesför-
handlingar berättar Jonas Kyrö och Helene 
Stalin Åkesson om Polemansprojektet. 
Välkomna vi bjuder på kaffe med bröd.

Arkivlokalen
Arkivlokalen i Ljungbyhed (under Biblio-
teket) har öppet torsdagar kl. 13.00  - 16.00. 
Välkomna att se dess stora samlingar av 
fotografier, hembygdsböcker, kartor och 
släktutredningar från våra socknar.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Årets andra singeltävling i Boule avgjordes i 
stadsparken den 26 sept. 28 tävlande deltog
1) Lennart Lindkvist med 3 segrar och 17 i kvot
2) Ulla Thomasson 3 segrar och 16 i kvot
3) Karl-Erik Persson med 3 segrar och 11 i 
kvot

Kvidinge 
föreläsningsförening
”En kulinarisk upplevelse” är rubriken på 
den välkända ostexperten Monica Oldsbergs 
föredrag. Monica är bl.a. känd för sina ge-
digna kunskaper om ostars råvaror, tillverk-
ning, lagring och vad som gör att ostar sma-
kar så olika. Lite provsmakning blir det också.

Alla är hjärtligt välkomna till Hembygds-
hallen i Kvidinge söndagen den 25 okt 
kl. 19.00.

Klippans Bordtennisklubb
Vi fi nns på 47:an
Måndagar och Onsdagar

18.00-19.30 Nybörjare och ungdomar
19.30-21.00 Seniorer

Alla är hjärtligt välkomna!

Klippans Hembygdsförening
Julmarknad
Vi anordnar traditionell julmarknad på Elfda-
len lördag 21/11 klockan 10 - 16. 

Össjö Krog och Ryggåsstugan innehåller 
säljare, egna och externa. Föreningen säljer 
hembakat bröd och kakor, marmelader, te 
från egen Örtagård. Dörrkransar. Kaffeser-
vering med hembakt, glögg, lotterier.
Alla är välkomna! 

PRO Klippan
November
• 2. Bingo i lokalen Torget 1 A 14.00
• 5. Shoppingtur till Ullared, avresa från 
Kvantum 8.45, Torget 1 A 9.00. 130 kr.
• 9. Trivseldans kl. 17.00. Tingvalla Åstorp. 
Liljas orkester spelar

• 10. Medlemsmöte restaurang Senioren 
14.00-16.00. Verksamhetsplan 2016. PRO-
kören underhåller.
• 15. Top Hat. Steppmusikal på Malmö 
Opera. Pris 700:- inkl. räkmacka. Vi åker 
från Kvantum 12.20 och sedan från Torget 1
• 16. Bingo i lokalen Torget 1 A 14.00
• 23. Bingo i lokalen Torget 1 A 14.00
• ? Järnvägsmuseet i Ängelholm. Datum fast-
ställs senare.

December
• 4. Julfest i bowlinghallen 16.00 för bow-
lande, 17.00 för enbart ätande.
• 14. Trivseldans kl. 17.00. Tingvalla Åstorp. 
Munchs Trio spelar.

VI SÖKER medhjälpare till studiecirklar och 
andra aktiviteter. Kontakta någon i styrelsen 
om du är intresserad. Anmäl intresse för nya 
aktiviteter och studiecirklar till Wanja Karls-
son, 0435-23068,  0706-442170.

Ljungbyheds Golfklubb
Sponsorgolfen: där klubben inbjuder sina 
sponsorer på golf och information om verk-
samheterna och om vad som händer under 
2016.
Detta är en viktig del av klubbens verksamhet 
att man får tillfälle att informera och träffas 
under trevlig samvaro som man hade under 
en dag.
Tävlingen mellan sponsorerna som hade 
samlat ett 25-talet lag, vanns av Colorama, 
Klippan.

Klubb-S-Laget 2015: Klubbens serielag från 
H30 till H75 gör upp om vilket av lagen som 
verkligen är bäst när det gäller i klubben.
Det är en ära att vinna denna tävling mel-
lan alla serielagen och i år segrade H65 lite 
överraskande kanske. I laget ingick Göte Lo-
sell, Kurt Madsen, Christer Johansson och ” 
Otta ” Lööw.

Gåsagolfen: Tävlings-säsongen avslutades 
med denna roliga tävling där man spelar 
med putter och två valfria klubbor. Succé 
att det kom hela 45 spelare till denna och 
spelare från våra grannklubbar möte upp till 

denna lite annorlunda tävling som fi ck avslu-
ta säsongen 2015.

A-klassen: Vanns av Tord Larsson, 32 p tätt 
följd av Torbjörn Ekdahl, 31 p, sedan kom 
Kim Johansson, 30 p och Göran Sjöblom 
med 29 p på den sista prisplatsen.

B-klassen: Segrade Ingemar Sjunnesson, 32 
p, sedan kom följande på prisplatserna, Sune 
Persson 31 p, Göte Losell 31 p och Kjell Ols-
son med också 31 p.

C-klassen: Vanns av Irené Jansson 33 p och 
tvåa blev Monica Lövqvist från Woodlands 
GK på 31 p.

Gemensamt för dessa tre tävlingar var att 
man hade fi nt höstväder och att man spelade 
på en golfbana i toppskick och ett stort antal 
fi na priser erhöll deltagarna.

Klubbens Golfrestaurang erbjöd deltagarna 
under de tre tävlingarna, som vanligt vill man 
påstå, god lunch att avnjuta i klubblokalen 
vilket var mycket uppskattat av spelarna.

Under november månad, lördagar-söndagar 
kommer någon form av vinter-golf att starta 
upp, men förhoppningsvis med spel på ordi-
narie greener så länge vädret tillåter detta. 
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Säsongens första företagarträff gick av stapeln onsdagen 
den 16 september. Företagarna i Klippan och Klippans 
kommuns näringslivsutvecklare bjöd in till lunchträff på 
Parkköket i Kultur Center. Ett 50-tal personer från lokala 
företag, Klippans kommun och andra organisationer 
samlades för en stunds information, samvaro och idé-
utbyte. 

ALMI, Exportkreditrådet och Business Sweden 
Företagarnas ordförande Adnan Pehlivanovic och kommunens 
Anders Lindberg hade bjudit in representanter från ALMI, Export-
kreditrådet och Business Sweden. Dessa presenterade sin verksam-
het och hur de kan stödja företagare på olika sätt.
– Vi är ett offentligt ägt bolag som hjälper entreprenörer med lån till 
affärsprojekt, berättade Nenne Hansson och Johan Olsén på ALMI. 
– Vi kan också gå in med riskkapital i projekt där det kan vara svårt 
att hitta fi nansiärer. Sedan erbjuder vi rådgivning till alla företag 
när man behöver hjälp med att övervinna svårigheter eller att få 
företaget att växa.

Exportkreditnämnden, EKN, som har funnits i Stockholm sedan 
1930-talet, har sedan något år tillbaka ett lokalkontor i Malmö. 
Greger Leijonhufvud, regionansvarig  för Skåne och Blekinge, pre-
senterade EKN:s verksamhet som framför allt handlar om att lämna 
krediter och garantier för förluster till exportföretag. Deras verk-
samhet riktar sig också till exportföretagens underleverantörer.

Astrid Hackl från Business Sweden informerade kort om det stöd 
man kan få av dem om man som företagare funderar på att expan-
dera internationellt.

Gesällbrev till frisör
Företagarnas representant överlämnade ett gesällbrev till Ellinor 
Larsson, Hard Rock Salong, som strålade av glädje över av ha klarat 
sitt gesällprov.
– Jag är imponerad av uppslutningen, sade Greger Leijonhufvud 
från Exportkreditrådet. Jag fi ck på plats tips på företag i bygden 
som arbetar med export, företag som jag kommer att söka kontakt 
med i mitt arbete.
Träffen avslutades med möjlighet till personlig kontakt och frågor 
till de inbjudna gästerna, utbyte av tankar och idéer mellan företa-
gare och kommunens representanter.

Sedan en tid tillbaka har Räddningstjänsten i Klippan och 
Ljungbyhed en ny arbetsrutin i samband med utryckningar. 
Arbetssättet som kallas FIP, dvs Första insatsperson, 
innebär att man vid larm skickar en brandman direkt till 
olycksplatsen. Brandmannen, som är ledare för insats-
styrkan, åker i bil utan att ta sig till Räddningstjänsten 
först. 

– Avsikten är att man så tidigt som möjligt skall skapa sig en upp-
fattning om olyckan och eventuellt bryta ett olycks- eller sjuk-
domsförlopp, berättar Staffan Winstedt, chef för Räddningstjänst 
Söderåsen. FIP:n kan också rapportera bakåt till räddnings-
personalen som är på väg, berätta vilken karaktär det är på olyckan 
och förbereda kollegorna bättre för insatsen.

Utrustade bilar
Arbetssättet med FIP, som även kommer att införas i Åstorp, har 
fått till följd att man ser fl er av Räddningstjänstens bilar ute i sam-
hället. Man har fått anpassa några bilar till FIP:n och utrustat dem 
med hjärtstartare, sjukvårdsutrustning och ett antal mindre brand-
släckare. Första insatspersonen kan i bästa fall omedelbart agera 
för att förhindra en brand eller ett olycksförlopp.
– Jag är ju själv glasmästare och då undrar ju mina kunder ibland 
varför det kommer en brandman när man väntar på glasmästaren. 
Men det har ju sin förklaring i att jag för tillfället har jour som för-
sta insatsperson och kör i FIP-bilen, säger styrkeledaren Henrik 
Helgesson. 
Det kommer alltså att synas fl er bilar från Räddningstjänsten ute i 
samhället trots att ingen olycka har hänt. 

Vinst för samhället
Samhällskostnaden minskar genom att bränder kan bekämpas 
effektivare och ingripanden vid olyckor kan komma tidigare. I bästa 
fall räddas liv. Den investering man har fått göra med att utrusta 
bilar är väl värd sina kronor.

– Vid en olycka hinner man ofta planera insatsen innan kollegorna 
kommer. Vi som är FIP har kanske tre och en halv minuts försprång, 
vilket betyder mycket. Vi får klart för oss vad som skall göras och 
vi sparar då viktig tid vid utryckningen, säger Ulf Axelsson som är 
stationerad i Ljungbyhed. Vid en villabrand lyckades jag som FIP 
släcka elden innan mina kollegor kom, ett bra exempel på vad 
ett tidigt ingripande kan betyda.När de andra kom med sina bilar 
behövde de bara kontrollera att branden var ordentligt släckt.

Arbetssättet har utretts och utvärderats efterhand som det införts 
i Ljungbyhed och Klippan. Nästa år kommer även Åstorp att få sin 
FIP – Första insatsperson.

Företagarna träffades 
på Parkköket

RÄDDNINGSTJ
ÄNSTEN

FÖRETAGARTRÄFF

FIP – Nytt arbetssätt på 
räddningstjänsten
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SöderåsI samarbete med

Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det 
levereras även videos och bilder på sport, konserter, stora 
evenemang, kändisar, kungligheter och mycket mer. 
På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.
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2015-09-12
Fly ’n Ride, Ljungbyhed 2015-09-13

Singelolycka, Klippan

2015-09-16
Krokodilen kör igenom Klippan 2015-09-18

Målarfesten på Torget, Klippan

2015-09-19
Brand, Skärholma 2015-09-28

Blodmåne

2015-10-01
Halmlastbil, Kvidinge 2015-10-04

Mord, Stidsvig

2015-10-07
Norrsken 2015-10-08

Halmlastbil brinner, Kvidinge

Tävla i Annonsjakten!

• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon av annonserna i 
detta nummer. 

• Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv sedan annonsörens 
firmanamn under resp. ruta. 

• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer. 

Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.

Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! 
Om denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen! 

REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 2 november

Namn:              Tel:

Adress:

En luft/vattenvärmepump kan minska kostnaderna för värme och 
varmvatten med upp till två tredjedelar. Systemet är tyst, miljösmart och 
sköts enkelt via app. Och framför allt är det driftsäkert - även under kalla 
vinterdagar. Mitsubishi Electrics senaste luft/vattenvärmepump Ecodan har 
tack vare Zubadantekniken en garanterad värmedrift ner till -28°C. 

 

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

Snyggt driftsäkert 
system som är 
enkelt att sköta!

Elsnål avfuktning 
från 

Mitsubishi Electric! 

Avfuktare 
MJE14CG-S1-SW  

3 779:- 
inkl. moms

Nu är vi i full gång!

Storgatan 44, Klippan 0435 - 101 01
www.namtipbistro.se

Namtip Bistro serverar riktigt goda smaker 
från det thailändska köket! 

ERBJUDANDE!

Välkommen in!Take away 
och Bistro

Måndag  stängt
Tisdag - Torsdag 11 - 21
Fredag - Lördag  11 - 23
Söndag  12 - 20

Systrarna i gränden, din ost- och 
delikatessbutik med matservering.
Godsaker från Chocolatte!

Välkomna till oss!

Tel. 0435 - 125 13 • Klippan
Öppet: Tis - tors 11 - 18 • Fre 11 - sent • Lör 18 - sent

(Stängt: sön och mån)

Fullständiga rättigheter

 

Säsongsinfluensan 2015
Håll dig frisk i vinter – vaccinera dig mot säsongsinfluensan

Välkommen att vaccinera 
dig mot säsongsinfluensa 

hos oss!
Vi har ”drop in” 

Torsdagen den 12 nov kl. 9-12 
Onsdagen den 18 nov kl. 13-16

KLIPPAN

Influensavaccinationen är 
kostnadsfri för dig som är 
65 år eller äldre, eller tillhör 
någon av Socialstyrelsens 
definierade riskgrupper.

Capio Citykliniken Klippan, Norra Skolgatan 2 A
Växel tel. 294 40, www.capio.se

Allhelgonahelgen
Tänd ett ljus i mörkret!

Fredagen den 30 oktober öppnar vi våra kyrkor 
för alla som vill komma in för en stund av stillhet, 
tända ett ljus eller värma sig med en kopp kaffe. 

Vi håller även flera minnesgudstjänster. 
Tider och mer information hittar du på vår hemsida.

Välkommen till en kyrka nära dig!

www.svenskakyrkan.se/klippan
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GOLFKROGEN I LJUNGBYHED
Dansk JULBAL
Lördagen 12/12 OBS! 20 års gräns
Danskt Julbord kl. 18 
The What uppträder kl. 21

Golfkrogen erbjuder inte bara dagens rätt och A´la Carte utan vi kan

även hjälpa dig med din stora dag, som bröllop, födelsedag, dop mm.

Antingen här i våra lokaler eller hemma hos Er.

Du kommer med din idé och tankar och vi förverkliga dem.

Kontakta oss för prisuppgift.

Nathja Borgström

Mobil: 070-7578530

Mail: nathjaborgstrom@gmail.com

Hemsida: http://ljungbyheds-golfkrog.webnode.se

Facebook: www.facebook.com/ljungbyhedsgolfkrog

GOLFKROGEN

GOLFKROGEN
i

LJUNGBYHED

      

Golfkrogen i Ljungbyhed

(vi finns inne på Golfklubben i F5-området)

Monumentvägen 2

264 51 Ljungbyhed

PLAYPLAY      EATEAT      RELAXRELAX

GOLFKROGEN
Monumentvägen 2
LJUNGBYHED
070-757 85 30 OBS! ENDAST PLATSBOKNING 

Hotell finns i området

Gör plats för mat i magen  
och ta på dansskorna! Var 
beredd på en härlig kväll.

Pris: 500:-/pers 
(mat + musik)

Rock n´ roll, Country, BluesThe What

Danskt JULBORD

• Lördagen  5/12 kl. 18

• Söndagen 6/12 kl. 12

Ta med dina nära och kära och  

smaka våra goda danska klassiker.

Pris: 350 kr/pers, Barn 10 kr/ ålder 

(1 år -10 kr, 2 år-20 kr osv.)

Vinnare Barntävling - September 2015 
1: Elis och Alve Ljungkvist, Klippan
2: Hilda Österlin, Klippan
3: Sebastian Fransson, Ljungbyhed

I Annonsjakten kan du vinna:
1:a pris presentkort på Colorama, Klippan 500:-
2:a pris presentkort på Colorama, Klippan 300:-
3:e pris presentkort på Colorama, Klippan 200:-
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Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN .................................................... 0435-48 32 10
  www.seb.se, petter.arenhag@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33  KLIPPAN ...........................................  0435-260 00
  www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

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

Bilverkstad 
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
  www.borjessonsbil.se, klippan.bokning@borjessonsbil.se

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

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

Byggnadsarbeten 
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY  ..... 0706-88 08 77
  sandstromsbygg@telia.com

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

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

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

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

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

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

Fastighetsbolag 
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
  www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke Dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ....................... 0435-71 94 11
  www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se

Fastighetsskötsel 
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN ................ 0435-105 18
  www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ....................  0709-498 328
  lillaklosterab@telia.com

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

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

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

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

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
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN ............................................... 0708-69 85 37
  www.aateljen.se, aateljen@live.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ................................... 0707-197 333
  www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

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

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

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

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

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

Söderås

Vill du synas här? 
Gå då in på www.soderasjournalen.se/bransch eller ring 0435 - 77 90 54

• De företag som är markerade med svart cirkel hittar Du ännu mer      information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
  www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

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

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

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

Materialhantering
Malms Truck & Maskin AB, Idrottsgatan 21, 265 72 KVIDINGE ................. 0736-56 38 90
  glenn.malmstruckmaskin@gmail.com

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

Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ..............................  0435-134 10
  www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com

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

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
  www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se

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

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

Restaurang & Pizzeria
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33  KLIPPAN ................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN ........................................ 0435-101 05
  www.norrehus.se, anna@norrehus.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86

Smycken
• Aurora Åstrand, 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

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

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

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

Trädgård
Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED ...... 0705-54 88 14
  billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 KLIPPAN .................................. 0435-102 95
  www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
IE Trädgårdsservice, Ulvs 101, 284 92 PERSTORP .................................. 0706-96 52 79
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ...................  0709-49 83 28
  lillaklosterab@telia.com

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

Veterinär
Jennyhill Djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIDINGE ...................... 0435-48 11 30

VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-71 12 75
  www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Snälleröds VVS, Mörsarevägen 6, 264 54 LJUNGBYHED .......................... 0729-41 67 05
Lilla Kloster VVS AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-77 54 35

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

BRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTERBRANSCHREGISTER

Söker du 
restaurang, ved, rörmokare 

eller byggvaror?
I detta Branschregister hittar du snabbt 

och lätt din lokala kontakt!
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www.klippan.euronics.se

Öppettider: 
Mån - fre 10 - 18

Lör  10 - 14

Bättre ljud till din TV

TRÅDLÖS HÖGTALARE
Utbyggbart multirum-system 6.290:-

2.990:-

TVÄTTMASKINTVÄTTMASKIN
6 kg tvättkapacitet
TVÄTTMASKIN

KYL/FRYS
NR-BN31AW1
185 cm
A++
No Frost
85 L frys
222 L Kyl
234 kWh/år
Vit

3.990:-

5.990:- 
990:-

GSB 800
2x20W, Bluetooth

SB350SB350
BluetoothBluetooth
Trådlös subwooferTrådlös subwoofer SB400

42” LED-TV                                            50” LED-TV                         65” LED-TV

12.990:-7.990:-7.990:-7.990:-7.990:-7.990:- 12.990:-12.990:-

TX65CW324
A, 154W, 224 kWh/år
65”/165 cm

Soundbar (120W), Trådlös subwoofer (200W)

Bättre ljud till din TV

MånMånMån

2.490:-

4.990:-

7 kg7 kg
1400 varv1400 varv1400 varv
Energiklass A+++Energiklass A+++Energiklass A+++
174 kWh174 kWh
9680 L/år9680 L/år9680 L/år
WAK28267

TVÄTTMASKINTVÄTTMASKIN
7 kg tvättkapacitet

SC-ALL8

A, 60W, 88 kWh/år
42”/107 cm

3.990:-

FRITT HEMKÖRD

OCH INKOPPLAD!

FRITT HEMKÖRD

OCH INKOPPLAD!
FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD!


