
Söderås
Innehåller även
information från

SEPTEMBER• 2015

GILLA OSS PÅ

PROFILEN

FONUS

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!

NORREHUS

SMAKER FRÅN 

Smaker från 
Söderåsens

Matmarknad
Söndagen den 4 oktober 

mellan kl 10-15
Skäralids Camping & Vandrarhem

www.smakerfransoderasen.se

Musikunderhållning Entre: 20 kr
Barn under 
 18 år gratis

Fri parkering

Smaker frfrf ån 

LÅÅÅNGLÖRDAG 3 okt i KlippanÖppet till kl. 15!

Extrapriser 
i butikerna! 

ETT LEVANDECENTRUM!

Du deltar i en utlottning av 3 st presentkort á 500:- när du handlar i butikerna!
Gör KLIPP i KLIPPAN!

Välkomna!
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16 Vinnare: Rebecca Bengtssson

17 World Scout Jamboree
 Ljungbyheds Scoutkår

18 Ny skribent
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 Skåne Truck Show
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 Topnews

25 Kommuninfo
 Barntävling
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REDAKTIONEN

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.

Äntligen är det dags igen! Söderås Journalens populära täv-
ling ”Gör om mig” är åter här! Ta chansen att vinna en heldag 
med besök hos frisören (Huvudsalongen) och passa på att 
förnya garderoben (Basthi). Du får en helt ny stil och look, 
och många kommer inte känna igen dig! (Skor ingår ej i vinsten)

Förra årets vinnare ser du före- och efterbild på här intill, i år kan det 
vara DU som blir vår vinnare. För din chans att vinna, skicka en motive-
ring samt bild på dig själv och vilken klädstorlek som passar dig. Du kan 
inte nominera någon annan.

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Senast 5 oktober vill vi ha ditt bidrag!

OBS! Märk ditt svarkuvert med ”Gör-om-mig”

Årets Gör-om-mig

 Lycka till!   

NY Tävling!

Gör-om-mig 2014
Carina Sandberg

Skriv till:
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070-33 90 680
info@erby.se

Dags att 
planera

En kontakt räcker! 

vinterns projekt!

Vi fixar HELA ditt bygge! 

Lantmannagatan 10, 264 31 Klippan • www.orama.se 
Boka ditt besök på 0702-67 17 61 eller niclas.bang@orama.se!

• Energibesparande U-värde från 1,0   
på hela konstruktionen

• Underhållsfritt och återvinningsbart
• Utsida av aluminium och isolerad   

insida av glasfiber
• Spilka original H-beslag
• Förmonterade karmhylsor
• Hela sortimentet (fönster/dörrar   

och fasta karmar) måttanpassat   
till varje objekt utan extra kostnader

• Spår för invändig smyginklädnad
• Svensktillverkat

45 ÅRS ERFARENHET BORGAR FÖR 
KUNSKAP OCH HÖG KVALITÉ!

  

  

  
  

FBS 52

Beachflagga Haj Medium

Mastlängd:  
391cm

Bildstorlek:  
75x315cm

Svart kanal (standard)

Vit kanal

PMS1:

PMS2:

PMS3:

PMS4:

PMS5:

PMS6:

Digital

Fyll ovanstående rutor med de PMS färger 

som du använt och skriv PMS namn!

ex: 
PMS1: 7490C

40 ÅRS
ERFARENHET BORGAR 

FÖR KUNSKAP

OCH KVALITET 

Passa på att byta fönster innan vintern!Passa på att byta fönster innan vintern!Passa på att byta fönster innan vintern!Passa på att byta fönster innan vintern!Passa på att byta fönster innan vintern!Passa på att byta fönster innan vintern!Passa på att byta fönster innan vintern!Passa på att byta fönster innan vintern!Passa på att byta fönster innan vintern!

Frank 0702-54 08 67 • Bosse 0708-86 88 56

Behöver du 
Målning och 
tapetsering?
Målning och 
tapetsering?

Frank 0702-54 08 67 • Bosse 0708-86 88 56

Planera din 

renovering! 

under 2015

kan du få 50% 
på arbetet

 Med 
ROT-
avdrag

Perstorp BälingePerstorp 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!

NY Tävling!

Norra Skolgatan 2, Klippan • Tel. 0435 - 77 90 50
info@adaptmedia.se • www.adaptmedia.se

Den enda
reklamkontakt 

du behöver!
Vi hjälper dig med allt 

från idé till färdig produkt!

Idé • Text • Foto • Layout 

Tryck • Storformatsprint 

Web-to-print • Mässmaterial

Dekaler • Skyltar • Böcker
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Centrum för träskor
Färingtofta blev ett centrum för trä-
skotillverkning. I landshövdingens 
årsberättelse för 1901-1902 heter 
det: ”Inom Färingtofta socken med 
dess rika tillgång på al idkas såsom 
hemslöjd toffel- och träskomakeri i 
rätt stor omfattning.” Att hemslöjd 
blommade i orter som fanns inom 
ris- och skogsbygder är vanligt. 
Anledningen var att jordbruket inte 
gav tillräcklig intäkt. Sedan blir det 
tillfälligheter - och konkurrens och 
”sunt förnuft” - som avgjorde vad 
som skulle tillverkas. I Färingtofta 
blev träskor en stor artikel. Då Carl 
von Linné gjorde sin ”Skånska resa” 
1749 konstaterade han att ”alla i all-
mogen i Skåne” hade träskor.

Korsmässodagen
I äldre tider fi rades 26 allmänna 
helgdagar. Flertalet av dessa kom 
på andra halvåret. September må-
nad hade många helgdagar. En var 
”Korsmässodagen”, den 14 septem-
ber. En dag speciellt för korset. Bak-
grundsbeskrivningen skiftar. En är 
från 300-talet, då kejsare Konstantin 
i romarriket anses ha sett ett kors på 
himmeln då han invigde ”heliga gra-
vens kyrka” – ”den 14 september.” 
Men dagen har även prosaiska för-
tecken i t ex Sverige. Allt från det att 
fl yttfåglar ger sig iväg från landet till 
det att skördarna ska vara avslutade 
för olika jordbruksprodukter – säden 
i Dalarna, potatisen i Bohuslän. Men 
även att alla grindar och dammar ska 
öppnas i Halland. Dagen hette ”Kors-
mässodagen” till 1901. 

Märkesdagar
1960. Perstorps första förskola 
startar.
1945. Frågan om barndagshem ska 
utredas i Klippan.

Som sagt
”Demokrati – meningslöst ord i tomma 
magar” (Historikern Ritchie Calder)

”En tom mage är ingen god politisk 
rådgivare” (Albert Einstein) Mark S Weiners bok ”Klanvälde” ökar förståelsen för nutidshistoria historia.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Marknaderna var hantverkarnas 
”butiker”. Antalet marknader nåd-
de kulmen på 1800-talet. Men hot 
kom – varuhusen. Dagens mark-
naders försäljning är av liten be-
tydelse.
Handeln var i äldre tider mest för-
lagd till städerna. Där ordnades 
stadsmarknader och frimarkna-
der, inom städernas gränser. På 
frimarknader var det fri försäljning 
för alla. Stadsmarknader endast 
för stadsborna. Lantmarknader, 
de stora marknaderna, fanns på 
landsbygden där alla kunde delta. 

Söderåsbygdens stora marknad 
fanns i Riseberga, som 1764 blev 
Åby marknad. Där var handeln 
fri för ”landsbygdens folk”. För 
hantverkare var marknaderna vik-
tiga. Då blev arbetet omvandlat till 
pengar. Några marknader var vik-
tigare än andra. Som särskilt viktig 
sågs Åby marknad.
 Ofta fanns olika hantverkstra-
ditioner i bygderna: Spinnrocks-
svarvning i Perstorp-Oderljunga, 
träskotillverkning i Färingtofta, 
korgar, stegar mm i Örkelljunga.
 1864 ändrades allt. Då kom nä-

ringsfrihetsförordningen. Butiker 
fick etablera sig fritt. Det påver-
kade marknadernas status. Dock 
inte så som nya försäljningsidén 
– varuhusen. På 1860-talet upp-
stod varuhus i Frankrike, Belgien 
och USA. Idén kom till Sverige vid 
1900-talets början. NK (Nordiska 
Kompaniset) startade 1902. Ett 
varuhus blev en form av marknad. 
Hantverket fick det svårt och sjönk 
till hobbynivå. Marknaderna blev 
mest folknöje. Dock har antalet 
förblivit stort, inte minst genom 
föreningsmarknadernas tillkomst. 
  

Marknaderna – hantverkarnas ”butik”

De stora fl ockarna av kajor kan be-
undras i Söderåsbygden - fåglar med 
stolt hållning och vackra ögon. sDe 
blir lätt tama. Hölls i äldre tider som 
gårdsfåglar.
Kajan (Corvus monedula) är fl ytt-
fågeln som blev stannfågel. Bara 
unga kajor vill fl ytta - till Danmark, 
Tyskland och Holland. Fyra kajarter 
fi nns i världen. Via Danmark kom ka-
jan till Sverige. Det fi nns belägg för 
att den fanns i Skåne 1 000 år f v 
t. Fågelarten dras till människor, där 
fi nns de stora fält de söker. Kajor har 
förmåga att ”omtala” var bra platser 
för mat fi nns.
 Det uppskattas att 400 000 kajpar 
fi nns i landet, varav en tiondel i Skå-
ne. Kajorna lever i livslånga parför-
hållande. Antalet har varierat genom 

Kaja – förr ofta tam gårdsfågel
århundraden. I början på 1800-talet 
beskrevs kajor som ”sällsynta fåg-
lar”, för att i slutet på århundradet 
öka kraftigt. Det tillskrivs den ökan-
de odlingen av stråsäd.
 Typiskt för kajor är att samlas i stora 
fl ockar på vissa platser för övernatt-
ning, som t ex 1982 vid Väla där det 
uppskattades ha varit 5 000 kajor, 
med inslag av råkor. Men Uppsala är 
”Kajornas stad”, som har kajan som 
symbol. På kvällar kan ”himmeln för-
mörkas av kajor – och råkor”. 
 Namnet ”kaja” är ljudhärmande 
från lätet ”kja” som kajan upprepar. 
Skånska dialektnamnet är ”alika” – 
från lågtyskan – som lett till uttryck-
et ”full som en alika” och ”fyllkaja”. 
På 1800-talet tämjdes kajungar, 
blev väldigt tama och hölls som 

gårdsfåglar - men utsattes även för 
otrevligheter. Bröd blöttes i sprit som 
gav ”fulla kajor” och är bakgrunden 
till uttrycket ”fyllkaja”. Det sägs att 
kajor blev ”begivna på alkohol”.  Carl 
J Sundevall hävdar i ”Svenska fog-
larna” att ”full som en alika” kom-
mer från Norge och avser vaggande 
gången hos tordmular.
Kajors favoritboplats – skorstenarna 
– blir färre. Men fåglarna har hittat 
nya boplatser: Hålrum i kyrkor, ven-
tilationstrummor, logar, industrier 
och större byggnader.            

Vägarnas ängsremsor – safari i närmiljö
Blomsterängar är på stark tillbaka-
gång. Det är ödesdigert för polline-
rande insekter. ”Räddare” är dikes-
renarna, som inbjuder till intressanta 
safarin. Nytt är ängsremsor i åker-
landskapet. 
Ängen är åkerns moder. Från bonde-
stenåldern till 1800-talets slut har den 
gett näringsrikt foder till kreaturen. 
Medeltiden var ängens glansperiod. 
Men redan från början av 1600-ta-
let överfördes allt mer ängsmark till 
åkermark. Vid 1800-talets senare 
hälft, med den kraftiga befolknings-
ökningen, togs det mesta av ängen i 
anspråk för odling. Kvar blev rester. I 
Söderåsbygden fi nns till och med en 
och annan ogödslad ängsmark kvar – 
som Räfshalen i Riseberga.
 Effekten av färre ängar blev ovän-
tad. De pollinerande insekterna, bin 
och humlor, fi ck allt svårare att klara 
sig. Till detta kom allt större odlingar 

av enväxtkulturer, som sädesfälten, 
samt besprutningen med gift. Bristen 
på pollinerare har redan börjat sätta 
avtryck på växtligheten, som bär och 
frukt. Bara den pollinering humlorna 
gör anses motsvara ett värde av 900 
miljoner kronor – årligen.
 Vid 1800-talets slut hade ängen 
spelat ur sin produktiva roll. Små 
fragment återstår. De artrika områ-
dena har nästan försvunnit. Men en 
del fi nns i landskapet som är art- och 
blomsterrik. Det är vägkanterna i 
landsbygden, som i Söderåsbygden. 
De inbjuder till safari i närmiljön och 
kan bjuda på överraskningar. Det be-
hövs inte stor botanisk kunskap för 
att få ett utbyte. Dessutom kan kon-
stateras att det fi nns många insekter, 
både art- och antalsmässigt.
 I England – och Sverige – forskas 
kring hur insektsantalet kan ökas. 
Det visar att i jordbrukslandskapet är 

 Art- och individrik vägkant, med 
parkstånds i förgrunden.

det synnerligen lönsamt att skapa en 
remsa ängsmark, gärna blomsteräng. 
Det fi nns nämligen 500 gånger fl er 
insekter i ängen än i enväxtkulturer, 
som t ex vete, på samma ytstorlek. 

Kajors ögon har i årtusenden beundrats.

Rödmalva är ett vackert inslag.
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Rödmalva är ett vackert inslag.

Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15

www.gunnsmode.se

PÅ VALFRI 
BYXA 

FÖR MINST 499KR
Gäller 21-26 sept

100:-100:-100:-100:-100:-100:- 

PÅ VALFRI 
 rabattrabattrabattrabattrabattrabattrabattrabatt

Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

Dagens rätt

Välkomna! Jessika & Co                Gäller 21 september - 23 oktober 2015
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 Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Efter kl.14 
serverar vi 
”Kvällens”
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Mån:	Potatisbullar	med	fläsk	och	lingon	
 alt. Fläsk och lögásås
Tis: Pannbiff mé lög
Ons:  Kokt torsk med senapsås
Tors: Chili con carne med ris
Fre:  Karrékotlett med kokt potatis sås
 äppelmos och brysselkål
Veckans alternativ: 
Pytt i panna med ägg & rödbetor

Tid att byta värmepump?
Vi på Lilla Kloster VVS erbjuder er de 
bästa värmepumparna på marknaden

NIBE, CTC och Daikin 

 
Städpatrullen 
- vi städar allt!

Gilla oss på FB

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

Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. Sommaren är snart över. 
Dags för härliga stugsittar-Dags för härliga stugsittar-Dags för härliga stugsittar-Dags för härliga stugsittar-Dags för härliga stugsittar-Dags för härliga stugsittar-Dags för härliga stugsittar-Dags för härliga stugsittar-Dags för härliga stugsittar-
kvällar med vackra mönster kvällar med vackra mönster kvällar med vackra mönster kvällar med vackra mönster 
och sköna färger på väggarna. och sköna färger på väggarna. 
Den årliga tapetfesten på Den årliga tapetfesten på Den årliga tapetfesten på Den årliga tapetfesten på Den årliga tapetfesten på Den årliga tapetfesten på Den årliga tapetfesten på Den årliga tapetfesten på Den årliga tapetfesten på Den årliga tapetfesten på Den årliga tapetfesten på 
Colorama har börjat. Colorama har börjat. Colorama har börjat. Colorama har börjat. Colorama har börjat. Colorama har börjat. Colorama har börjat. Colorama har börjat. 
Välkommen!Välkommen!

Tapetfesten!

25% på
stort urval tapeter
Erbjudandet gäller t.o.m 27/9 -15

25%
SPECIALRABATT

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

KAMPANJRABATT

20%

Finns i 0,68 liter och 
2,7 liter. Olika glanser. 
Suverän finish och 
extremt slitstark. 
Jämn och vacker yta.

FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR

69:-69:-

KAMPANJRABATT

20%
När tak och väggar är i toppskick, är 
det dags för att sätta pricken över i 
med snickerifärg Supreme Finish 
från Jotun.

RollersetRollersetRollersetRollersetRollerset
Odeo 100 mmOdeo 100 mmOdeo 100 mm

Erbjudanden giltliga t.o.m 11/10-15

Snickerifärg i världsklass
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NORREHUS

Klippan har fått ett nytt nöjesställe – 
Norrehus på Bryggerigatan. Eller skall 
vi säga nygammalt? 

Det fanns ju en pizzeria och restaurang i den 
före detta disponentvillan vid Läderfabriken 
för ett tjugotal år sedan. Den populäre krö-
garen Kiriakos Theodoridis, som startade 
Restaurang Norrehus 1974, har nu fått sin 
efterföljare i Anna-Karin Liljedahl och Lars 
Göransson.
– Vi var först och främst ute efter att hitta nå-
gon lokal att ordna konserter i, berättar Lars, 
men vi hittade inget riktigt bra alternativ för-
rän vi fi ck upp ögonen för Norrehus. Men då 
föll bitarna på plats!

Våren 2014 köpte han och Anna-Karin huset 
och en omfattande renovering påbörjades. 
Huset hade stått tomt en längre tid och det 
var  mycket att ta itu med. Sedan mitten av 
1990-talet hade det funnits datortek och fri-
tidsgård i huset, men nu stod huset öde.
– Byggnaden har ju en fantastiskt intressant 
historia som vi har försökt lyfta fram i vårt 
arbete, säger Anna-Karin. – Och vilken re-
spons vi har fått! Många har hört av sig och 
besökt oss och det har gett oss så mycket 
energi när vi har jobbat med huset. Det är 
så många som har minnen från husets långa 
historia och som har så  mycket att berätta. 
Det känns nästan som att vi har huset tillsam-
mans med Klippanborna!

Hus med historia
Norrehus byggdes 1896 av nobelpristagaren 
Bertil Ohlins far, Elis Ohlin, men blev senare 
disponentvilla till Läderfabriken och Yllefabri-
ken. Pappersbruket ägde också huset under 

en period och hyrde ut lägenheter till sina 
arbetare på 1960-talet. Efter ett tjugotal år 
som restaurang drev Klippans kommun oli-
ka verksamheter här innan det såldes till en 
privat fastighetsägare. Men nu har det blivit 
restaurang och konsertverksamhet – igen!

Lars och Anna-Karin har lagt stor vikt vid att 
framhäva husets historia vid renoveringen. 
Foton på Norrehus och dess ägare är smak-
fullt utställda i lokalerna. Bilderna är kom-
pletterade med texter och historik. Ett rum är 
inrett som disponentvilla, medan andra har 
tydliga kopplingar till den tid under 1980- 
och 1990-tal som det arrangerades rockkon-
serter på Norrehus. Affi scher och skivomslag 
från Klippanpopen pryder väggar och bord. 
Att i första hand driva stället som rockklubb 
var Lars och Anna-Karins ursprungliga idé. 
Men det ena gav det andra och nu har man 
en restaurangrörelse med regelbundet åter-
kommande arrangemang på helgerna. 

Dagens rätt
– Vi började med dagens rätt i juni, säger 
Åsa Hanöl, som är ansvarig för köket. – Vi har 
dagens, som oftast får sällskap med fl ertalet 
alternativ och alltid ett vegetariskt alternativ. 
– Vi använder närodlade och kravgodkända 
råvaror så långt som det går, infl ikar Anna-
Karin. – Det är något som vi satsar mycket på 
och kommer att utveckla. Vi använder inga 
halvfabrikat utan lagar all mat från grunden. 

Efterrätterna har blivit något av en specialitet 
och man lägger stor vikt vid att få till läckra 
desserter. Under sommaren har man haft 
välbesökta grillkvällar med trubadurer i den 
vackra trädgården. 

Varierat utbud
Att Norrehus skulle bli mer än ett matställe 
är viktigt för Lars och Anna-Karin. Det var ju 
egentligen en lokal för konserter de ville ha, 
men man vill gärna bredda verksamheten 
och ha ett varierat utbud av arrangemang. 
Förutom musikevenemang har det till exem-
pel redan varit modevisningar i huset. Yoga-
kvällar är inbokade och nu är arbetet med att 
planera oktoberfest och julbord i full gång.

Rockmusik
Ett tiotal rockkonserter har redan arrange-
rats. Och – otroligt nog – så har man kunnat 
ta hit artister från USA. Den första var Dan 
Baird, som framträdde på Norrehus redan i 
våras. Och i somras framträdde Stacie Collins 
och The Banditos, även de amerikanska rock-
band med rötter i countrymusiken.

– Men vi värnar också om artister som har 
sina rötter i Klippanpopen. Thomas Holst och 
Legendary Lovers framträdde senast, fullsatt 
och fantastiskt fi n stämning! Närmast på tur 
står Ljungbyhedssonen Stry Terrarie. Stry har 
ju en imponerande meritlista; som Sveriges 
första punkrockare startade han Kriminella 
Gitarrer i Klippan 1977. Han hade fl era olika 
band i Malmö innan han värvades till Ebba 
Grön 1981. Nu kommer han till Norrehus 
med sitt eget band, Stry & Stripparna, och 
det blir en riktig höjdare, säger Anna-Karin.

Den 12-13 december kommer Torsson – 
Klippanpopens obestridliga fl aggskepp – till 
Norrehus. Får vi höra Det spelades bättre boll 
och Klippans Centrum på Norrehus, tro? 
– Boka din biljett i god tid, det lär bli fullsatt, 
hälsar Lars och Anna-Karin.

Norrehus 
– Musik, mat och mycket mer
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vard 11.30-14.00
Vi har öppet varje fredag från kl.18.00.  

Lördagar enbart vid arrangemang och konserter.

med värme, juligt lugn, härlig stämning, 
underhållning och god mat.

från 26/11

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

Våra konserter och arrangemang hittar du på vår hemsida 
eller på vår facebooksida. Uppdateringar sker hela tiden.

Det är mycket på gång!
Vinylkvällar, Stry & stripparna, Oktoberfest 
med Twosome, Yogakvällar, Honks, Musikquiz, 
Skånska Mord, Kamelritt, Torsson, Wendy McNeill, 
LoVe DoLLs är några av de ni kommer att få se och 
höra hos oss. 
OSVAGT GÖTT JU! 

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

Vi finns även på 
facebook och 
instagram

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

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!

tvättmaskinertvättmaskiner
frysboxarfrysboxar
klarar torra miljöer klarar torra miljöer 
inomhus ner till -15°Cinomhus ner till -15°C

frysboxarfrysboxar

Prisexempel: Prisexempel: FB1300, 298 literFB1300, 298 liter
NU 2.990:-

Nu 4.990:-

FT 352: A+, FT 352: A+, 
1200 varv, 5 kg 1200 varv, 5 kg 

FT 5174: A+++, 
1400 varv, 7 kg 

4.590:-
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FONUS

Kerstin Långberg hade jobbat som 
kyrkvaktmästare i Västra Sönnarslöv 
i 9 år när tjänsten som begravnings-
entreprenör på Fonus i Klippan blev 
ledig. Hon sökte tjänsten och blev er-
bjuden jobbet. 

Ett beslut hon inte ångrat en sekund sen den 
där dagen 1999 när hon började på Fonus. 
– Det är ett speciellt jobb som ibland är väl-
digt jobbigt rent psykiskt när man dagligen 
möter folk i sorg. Det är också ett arbete 
med en stor press, ingenting får gå fel, inle-
der Kerstin en sensommardag när vi träffar 
henne på kontoret i Klippan. 

I lokalerna på Storgatan 28 är det vilsamt och 
lugnt. I lugn och ro kan de anhöriga sitta ner 
tillsammans med Kerstin vid det insynsskyd-
dade mötesbordet. Några tända ljus fl addrar 
på bordet och här diskuterar man hur be-
gravningen önskas genomföras.
– Det är mycket som ska diskuteras och tas 
upp. Frågor som man kanske aldrig någonsin 
funderat på eller pratat med den avlidne om. 
Det första mötet här på Fonus är bra efter-
som man kommer igång direkt. Då är oftast 
alla anhöriga samlade och får samma infor-
mation på en gång.

Fonus, som är en rikstäckande begravnings-
kedja, har även Vita Arkivet. Det är inte ett 

juridiskt bindande testamente, men blir på 
sätt och vis en guide för de anhöriga. 
– Vita Arkivet kan man hämta här hos mig 
eller på något av våra andra Fonuskontor. 
Därefter fyller man i det i lugn och ro och 
lämnar in det. När vi sedan söker i vårt Vita 
Arkiv kommer det upp och vi ser då vad den 
avlidne lämnat in för önskemål. 

Vill man ha hjälp med att skriva ett juridiskt 
testamente så är Familjens Jurist kopplade till 
Fonus och genom dem kan man skriva sitt 
testamente. 

Struktur och organisation 
blir vackra minnen 
Efter det första mötet på kontoret sätter 
Kerstin igång med allt det praktiska arbetet 
kring begravningen. Det är mycket papper 
som ska skickas till myndigheter och många 
samtal som ska ringas för att begravningen 
ska bli precis så som de anhöriga och den 
avlidne önskar. 
– Jag har en lathund som jag går efter och 
dubbelkollar allt på så ingenting missas. En 
begravning kan aldrig göras om, och det 
händer ofta att jag vaknar på natten och 
funderar en extra gång på alla planerade de-
taljer. För mig är det viktigt att allt blir rätt, 
fortsätter Kerstin.

Jobbet som begravningsentreprenör innebär 
att man måste vara strukturerad och organi-
serad och Kerstin tycker det har varit en klar 
fördel att hon tidigare jobbat som kyrkvakt-
mästare och på så vis hjälpt till vid många 
begravningar.  

Lyssnar och bistår de 
anhöriga hela vägen
Under själva begravningen är Kerstin på plats 
minst en timme innan ceremonin inleds. Hon 

arrangerar blommor, pratar med organisten, 
solister, vaktmästare och prästen. Kerstin tar 
också emot och visar begravningsgästerna 
till rätt platser. Alla blomsterhälsningar ska 
skrivas in i en minnesbok som de anhöriga 
får senare. När det är dags för det sista av-
skedet lotsar Kerstin begravningsgästerna 
fram till kistan. 
– I mitt arbete möter man mycket sorg och 
ibland bitterhet. Man blir alltid påverkad av 
människors olika livsöden och ibland kan li-
vet tyckas vara väldigt orättvist. För att kunna 
hjälpa till så mycket som möjligt vill jag i alla 
lägen bevara mitt eget inre lugn. Att kunna 
sörja är viktigt för de anhöriga och jag ser 
det som naturlig del i mitt arbete. Jag lyssnar 
aktivt och gör mitt allra bästa för att stötta 
de anhöriga i sina minnen av den avlidne. Att 
ge dem ett värdigt och kärleksfullt avslut är 
alltid mitt mål.

Fonus når du dygnet runt
13.00 stänger Fonus i Klippan för dagen. 
Efter stängningsdags når du istället jouren i 
Helsingborg som är bemannad dygnet runt. 
– Det är alltid en Fonusmedarbetare som sva-
rar i jourtelefonen, så du som kund behöver 
aldrig vara rädd för att du ska komma till en 
telefonsvarare som inte kan hjälpa dig. 

Efter 13.00 åker Kerstin hem till trädgården 
och sina handarbeten. Det är här hon laddar 
sina batterier och samlar kraft.  
– Visst är det ett tungt arbete psykiskt där jag 
möter mycket sorg. Samtidigt fi nns det myck-
et glädje och fi na möten att ta med sig. Min 
roll är att göra begravningen till ett ljust min-
ne för de anhöriga, och för mig är en kram 
och ett tack efter begravningen den största 
uppskattning jag kan få och då vet jag att jag 
lyckats med mitt jobb, avslutar Kerstin.   

Gör 
mörkret 
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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 erbjuder tandvård för hela din familj! 
Barn 3-19 år kostnadsfritt. Välkomna - nya som gamla patienter!

Nyhet! På grund av stor patient- 
tillströmning utökar vi och välkomnar  

vår nya tandläkare Erik!
Nu har vi även öppet fredagar!

Tel. 0435-104 69
Storgatan 20, 264 34 Klippan 

Öppettider: Månd 7.30 - 18.00,
Tisd - Torsd 7.30 - 17.00, Fred 7.30 - 13.30

Stiftelsen
Utbildning och utveckling inom skog och natur i nordvästra Skånes skogs-
bruksområde
Du som slutfört grundutbildning inom natur och miljö eller skogsbruk 
vid naturbruksgymnasierna i Östra Ljungby och Osby och genomför 
fortbildning, kan söka pengar. Du ska vara skriven i någon av Skånes 
kommuner.
Ansökningshandlingar rekvireras hos Segragymnasiet i Östra Ljungby 
och skickas dit senast den 1 oktober 2015.

Vi skänker bort pengar!

Segragymnasiet
Kunskapsg 3, 264 71 Östra Ljungby
tel. 0435 - 31 111
kontakt@segrag.se
www.segrag.se

Fo
to

:M
aj

-B
ri

tt
 S

ve
ns

so
n

50-ÅRSJUBILEUM
En kär tradition som hållt i 50 år
1965 började före detta elever från Broröds skola i Ljung-
byhed att anordna en årlig återträff. Det har blivit en tra-
dition som hållit i sig och i år fi rade man imponerande 
50-årsjubileum! 

Den äldsta deltagaren är idag 90 år och det var ett 20-tal före detta 
skolkamrater som träffades den 16 augusti och fi rade återträffen.
– Vi pratade och tittade på gamla kort från skoltiden. Det är alltid 
lika roligt när vi träffas och vi har så mycket att prata om, säger 
Britt Byrlén som varit med ända sedan starten 1965. 

De senaste åren har gänget träffats på Skäralids Restaurang. Först 
äter de en bit mat tillsammans sen brukar det bli en liten promenad 
runt sjön. 
– De här träffarna är verkligen betydelsefulla för oss som gått på 
Broröds skola. Från början hade vi träffarna i just Broröds skola och 
man blir verkligen nostalgisk när man ser bilderna och träffar så 
många från den tiden, fortsätter Britt.

Träffen avslutades som vanligt med orden: – Vi ses väl igen nästa år? 
– Det är klart! Bara kom, är Britts svar på det! 

Bruksgatan 5, Klippan • 0435 - 108 90 • www.kupolen.se

Klippans största 
friskvårds- och hälsocenter

Gilla oss på Facebook
Kupolen Friskvårdscenter

Nu är höstens

GRUPPTRÄNINGAR

i full gång!

Spinning/indoorwalking
Powerbox • Muskelmix

Tabata • Core • Cirkelträning

Vi erbjuder även 
Mjuk Yoga och Hatha Yoga!
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LÅÅÅNGLÖRDAG 
3 okt i Klippan

Öppet till kl. 15!

Extrapriser 

i butikerna! 

ETT LEVANDECENTRUM!

Du deltar i en utlottning 
av 3 st presentkort á 500:- 
när du handlar i butikerna!

Gör KLIPP i KLIPPAN!
i KLIPPAN!
i KLIPPAN!

Välkomna!

I år fi rar Söderåsens Matmarknad fem år. En härlig höst-
tradition som äger rum på Skäralids camping och vand-
rarhem den 4 oktober. 

Det är den ideella föreningen Smaker från Söderåsen som arrang-
erar och i vanlig ordning kan besökarna njuta av mathantverk från 
Söderåsen, inbjudna utställare och mycket mer!  
– Marknaden har haft mellan 2000-4000 besökare de senaste åren, 
säger Jesper T. Kumberg som är koordinator för evenemanget. 

I år gästas den välbesökta marknaden också av Malin Broman. Hon 
är kock och matskribent och kommer fi nnas på plats för att inspi-
rera barn och ungdomar att testa, smaka och laga mat på råvaror 
från mathantverkare runt Söderåsen.
– För besökarna kommer det i vanlig ordning fi nnas mycket gott 
att äta och dricka. Den musikaliska underhållningen står duon Hot 
Band för, avlutar Jesper som tillsammans med utställarna ser fram 
emot den femte Söderåsens matmarknad! 

SMAKER FRÅN 

Smaker från 
Söderåsens

Matmarknad
Söndagen den 4 oktober 

mellan kl 10-15
Skäralids Camping & Vandrarhem

www.smakerfransoderasen.se

Musikunderhållning Entre: 20 kr
Barn under 
 18 år gratis

Fri parkering

MATMARKNAD 4 OKTOBER

LÅNGLÖRDAG 3 OKTOBER

Den 3 oktober ordnar Klippans Köpmannaförening Lång-
lördag i centrum. Butikerna har öppet extra länge, fram 
till klockan 15, och det kommer fi nnas massor av bra er-
bjudande!

Ta tillfället i akt, strosa runt och botanisera i Klippanbutikernas sor-
timent under lördagen. De extra öppettiderna gör det möjligt för 
en mer avstressad inköpsrunda. Här fi nns det du behöver och du 
får snabbt hjälp med smakråd och information om dina köp.
– Vi vill uppmärksamma alla i Klippan med omnejd på vårt levande 
centrum. Här fi nns butiker med utmärkt service, bra utbud och 
möjlighet att handla på hemmaplan, säger Per-Anders Svensson, 
ägare till Colorama i Klippan och med i styrelsen för Klippans Köp-
mannaförening. 

Handla och vinn!
Under långlördagen kommer butikerna ha erbjudande på utvalda 
varor. Du som handlar har dessutom chans att vinna ett av tre 
presentkort på 500 kronor som lottas ut bland alla som handlar 
något under dagen.  
– Vi hoppas såklart på fi nt höstväder och att vi i Klippans Köp-
mannaförening ska träffa både nya och gamla kunder. Passa på 
att gå ut i vår levande by, träffa vänner och gör ”klipp i Klippan”, 
avslutar Per-Anders.  

Härlig hösttradition 
med lokala smaker 

Mer tid för 
SHOPPING 
i Klippan centrum

Å

10



E-mail: butik@sondrabyel.se

Skördefest: safta, sylta, torka svamp!

 

Effektiv svamp/frukttork
Enkel rengöring
Stor torkningsyta Ø 33 cm
2 effektinställningar
103978/6775
ord.pris 599:-

499:-
999:-

3795:-

Gör din egen juice
Råsaftcentrifug med
kraftfull motor.
2 olika hastigheter
1,2 liters juicekanna 
& 2 liters behållare 
för fruktkött
104519/6749

Frysbox Klarar att stå i torra 
miljöer inomhus ner till -15°C.
103515/FB1300  

Vi söker elektriker!
Färdigutbildad elektriker med full-
gjord lärlingsutbildning och några  
års arbetslivserfarenhet. B-körkort.
Intervjuer sker löpande.

Sänd ansökan till: 
elektriker@sondrabyel.se.
Kontaktperson gällande tjänsten är:
Stefan Wilhelmsson 0435/139 60. A+, 356 kWh/år, 298L, ****, 

SN-ST, 41dB(A)

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Mer info och bokningar till aktiviteterna: 
maila calle@bjarhus.se, ring 0701-47 83 70
eller prata med oss direkt i butiken.
Dags att beställa köttlådor till höstens måltider
Öppet: Tors 14-18 • Fre 10-18 • Lör 10-14

Gilla oss påVälkomna!

Välkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas teckenVälkomna att följa med på äventyr i maten och smakernas tecken
26/9 Ekologiska matvandring i fårens marker. Start kl. 10 vid butiken. 
Kläder efter väder och bra skor. 450 kr/pers.
2/10 Vinprovning (Grekland) med mat. Start kl. 19 på loftet. Ingvar 
Johansson från Ängelholm guidar oss bland vinerna. 450 kr/pers.
23/10 Bjärhus kaffegöksprovning med mat. Loftet kl. 19. Pris 395 kr. 
27/11 Bjärhus kaffegöksprovning med mat. Loftet kl. 19. Pris 395 kr.Bjärhus kaffegöksprovning med mat. Loftet kl. 19. Pris 395 kr.

Välkomna!
Bjärhus kaffegöksprovning med mat. Loftet kl. 19. Pris 395 kr.

Välkomna!Välkomna!
Bjärhus kaffegöksprovning med mat. Loftet kl. 19. Pris 395 kr.

Välkomna!Håll även utkick på hemsidan, 
vi planerar bl.a en whiskyprovning.
Håll även utkick på hemsidan, 
vi planerar bl.a en whiskyprovning.
Håll även utkick på hemsidan, 

Måndag - fredagMåndag - fredagMåndag - fredag 10 - 1810 - 1810 - 1810 - 1810 - 18
110 - 14

Gäller tom 
31 okt -15  
dock ej på 
beställningsvaror!

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

50% på perenner 

och prydnadsträ
d!50% på perenner 

och prydnadsträ
d!

Välkomna! 
Cecilia med personal

- I hjärtat av Söderåsens Nationalpark

www.skaralidsrestaurang.se

0435 - 44 23 32

JULBORD

JULBRUNCH
Onsdagar - fredagar kl. 12-16 
2/12 t.o.m 18/12 125:-/Pers

125:-/Pers

JULBRUNCHNYHET

CATERING

 

3 rätter á 425:-
2 rätter á 350:-

27-28 nov,
4-5-6 dec, 
11-12-13 dec
Sällskap, företag över 
20 pers - alla dagar.

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

         

• FÖRRÄTT: 
Sparrissoppa eller svartsoppa

• MIDDAG:
Gåsabuffé

• DESSERT:
Vår egen äpplepaj 
med vaniljsås

Njut vårt goda

Mysig

GÅSAMIDDAG

Njut...

i vacker miljö!

Barn 15:- per ålder!

Gåsamiddag förbokas. 
Serveras 1-20 nov.

 JUL-LANDGÅNG 

NYHET

Vi kör ut dem utan kostnad när ni beställer minst 10 stycken.
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Njuter av livet varje dag!

PROFIL:
”OTTA” LÖÖW

Karl-Olof Lööw står det i körkortet och 
det var också det namnet han fi ck när 
han föddes för 67 år sedan i Ljung-
byhed. Däremot är det under namnet 
”Otta” som de fl esta känner till Ljung-
byhedaren, F5-profi len, golfaren, fot-
bollsfantasten, maken, pappan och 
farfadern Karl-Olof ”Otta” Lööw!

Otta är en riktig Ljungbyhedare och har va-
rit orten trogen under alla år förutom några 
spännande avstickare. 
– Jag växte upp inne på F5-området. Mina 
föräldrar bodde inne på området och jag är 
”sladdisen” i en syskonskara på 11 barn. Det 
var en väldigt trygg uppväxt och inne på F5 
fanns allt, till och med ett eget litet bageri 
och en trädgårdsmästare, inleder Otta.    

Ottas far jobbade inom regementet och 
mamman var hemma och tog hand om de 
11 syskonen. De träffades under 1920-talet 
och kärlek uppstod mellan mamman från 
Blekinge och pappan från Småland. 
– Jag har kvar kontakten med många av bar-
nen som jag växte upp med på F5-omårdet. 
Bland annat bor jag idag granne med en av 
dem som jag också bodde granne med un-
der min uppväxt! 

Att det var inom fl yget Otta skulle arbeta 
fanns det aldrig något tvivel om. Flygplans-
montör var yrket som lockade.

Nykär Otta på äventyr 
Efter tiden på folkskolan i Ljungbyhed var det 
dags för yrkesskolan i Klippan. Förutom att 
närma sig drömmen om jobbet inom fl yget 
träffade Otta också sin blivande fru, Ingela 
Ahl, på en skoldans. 

– På den tiden var det lättare än idag att 
ordna en praktikplats och efter yrkesskolan 
gick jag återigen in genom grindarna till F5 
och frågade om jag fi ck bli praktikant. Där 
fi ck jag lära mig att skruva på fl ygplan och 
skickades som 16-åring till Västerås för att 
gå på Flygteknisk utbildning. Det var första 
gången jag var utanför lilla Ljungbyhed. Jag 
minns det som en fantastisk tid med god 
kamratskap och en lärdom i att klara sig själv.  

Tiden i Västerås varade i några månader och 
här kände Otta att han hittat rätt! Civila och 
militära fl ygplan plockades ner och ihop från 
grund till färdiga fl ygplan och när Otta åter-
vände till Ljungbyhed väntade både arbete 
på F5 och giftermål med Ingela. 

Dessutom hann Otta med att som 19-åring 
åka till Cypern och göra FN-tjänst som Blå 
Basker för att hjälpa till vid gränsen.
– Det var inte våldsamt och då hade man en 
präst som var president som arbetade hårt 
för freden mellan turkar och greker. Jag har 
gjort resor till samma område senare i livet, 
och det är sorgligt att se att den fredliga vi-
sionen inte upprätthölls. 

Hemligheter och kamratskap
Otta har alltid varit sugen på nya utmaningar i 
sitt yrkesliv så när erbjudandet kom att utbilda 
sig till förman och chef tog han chansen. Fram 
till 1971 jobbade han som civil montör på F5. 
– I början av 70-talet var det ett jobb på 
drivmedelssektionen som blev ledigt och 
det sökte jag. Jag började från grunden och 
körde och tankade fl ygplanen som kom in. 
Efter bara ett litet tag blev jag drivmedels-
chef vilket innebar att jag ansvarade för stora 

depåer och anläggningar. Det var en hel del 
hemligheter på den tiden där vi hämtade 
bränsle i bergsförråd och blev utplacerade 
på hemliga fl ygbaser. Nu efteråt har man ju 
insett hur mycket man verkligen var med om 
och fi ck uppleva!

Otta återkommer ofta till sammanhållningen 
inom fl ygvapnet. Vänner som följts åt genom 
livet och håller kontakten än idag är en röd 
tråd för Ottas del.
– Det var en väldigt stark sammanhållning 
inom fl ygvapnet, oavsett vad du jobbade 
med och hade för position.

Motgångar och förändringar
Så kom den där mörka dagen 1998. Då fi ck 
F5 i Ljungbyhed beskedet att man skulle läg-
ga ner anläggningen. 
– Det är den största motgång jag haft i livet. 
Hur skulle jag klara detta, hur skulle det bli nu?

Otta sökte jobb på F10 i Ängelholm och till-
sammans med många före detta kollegor 
från F5 gjorde han en fl ytt över till Ängel-
holm. Samtidigt var han hårt engagerad 
fackligt och försökte påverka beslutet angå-
ende nedläggningen av F5. 
– Det var en tuff tid. Det kändes så bittert att 
bland annat lägga ner fl ygskolan som funnits 
där sen Enoch Thulins era. Det var inte en 
lätt tid. Att dessutom se den trygga miljön i 
Ljungbyhed och inne på området försvinna 
var inte heller trevligt, fortsätter Otta.

I Ängelholm blev Otta och de andra ”Ljung-
byhedarna” varmt välkomnade och även här 
hamnade Otta på drivmedelssektionen. Här 
jobbade han från slutet av 1997 fram tills 
2005 när även F10 fi ck nerläggningsbeskedet. 
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FAMILJESIDAN
Födelsedag, vigsel 

eller något 
annat du vill 

uppmärksamma?

På Familjesidan har vi 
ett enkelt modulsystem, 
där du köper så många 

moduler som du behöver. 
Kontakta oss på 
0435 - 77 90 54

ADAPT MEDIA • TEL. 0435 - 77 90 50 • familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se

Njuter av livet varje dag!

– Vi hade byggt upp en drivmedelsanlägg-
ning i Ängelholm som var hypermodern för 
sin tid. I den var 100-tals miljoner investera-
de och så skulle det bara läggas ner. Det var 
återigen ett tufft besked. 

Dessutom fi ck Otta 2003 en omvälvande 
upplevelse i form av en hjärtinfarkt. 
– Det var givetvis fruktansvärt. Efter det fi ck 
jag göra en bypass-operation och jag har fått 
en annan syn på livet. Jag är mer tacksam 
och ödmjuk inför livet. Idag är jag helt frisk 
och känner inte av några komplikationer.

De sista åren som yrkesverksam spenderade 
Otta på Revingehed. Nu var arbetsuppgif-
terna återigen drivmedel, men denna gång 
inom det marina försvaret och armén. Vid 
årsskiftet 2012-2013 gick Otta i pension.
– Jag har massor av minnen från mina yrkes-
verksamma år. Framförallt har jag sett hur ut-
vecklingen gått framåt. Jag har varit med om 
allt från att tanka fl ygplan med tratt till att 
tanka ett fl ygplan i luften. Jag har haft för-
månen att träffa massor av folk genom mitt 
arbete och sett fl ygplanen förändras från då-
tidens veteraner till dagens Gripen.   

Nostalgisk föreningsmänniska
Otta har alltid brunnit för föreningslivet i 
Ljungbyhed. Det är framförallt inom fotbol-
len och LIF som han lagt ner sin själ. Sedan 
1956 har han spelat i klubben och hunnit 
med knattelaget, pojklaget, A-laget och nu-
mera är han verksam i de aktiva veteraner-
na som bland annat arrangerade klubbens 
stora 75-års fest som nyligen ägde rum. Ge-
nom de två egna barnen, en dotter och en 
son, blev han dessutom en engagerad lagle-
dare, ”materialare” och tränare. Han tillhör 
ligan bland de tio i LIF som gjort fl est matcher 
för klubben, 392 seniormatcher hann Otta 

med innan han la fotbollsskorna på hyllan.
– Jag erkänner att jag är en nostalgiker. Jag 
tycker det är roligt och intressant att leta 
fram historiska dokument och jag har också 
jobbat som guide på militärhistoriska museet 
under en tid. 

Ett annat föreningsintresse som dykt upp på 
nytt efter att ha legat på is ett tag är golfen. 
– Vi hade en egen golfbana på F5 och nå-
gon gång på 60-talet började jag spela golf. 
När barnen var små tyckte jag att det tog för 
mycket tid, men nu när de är vuxna och ut-
fl ugna har jag tagit upp det intresset. Idag är 
jag vice ordförande i Ljungbyheds golfklubb, 
har 16,0 i handikapp och kan stoltsera med 
två stycken hole-in-one. Det är en social och 
kul bollsport där man träffar mycket folk. Jag 
trodde nog aldrig att jag skulle bli en golfare, 
men så blev det, skrattar Otta.

Ett aktivt yrkes- och föreningsliv med många 
utmaningar och familjeliv på det. Hur har 
Otta fått vardagen att gå ihop kan man ju 
undra?
– Jag har alltid haft en förstående hustru 
som ställt upp och hjälpt till. Våra barn har 
övertagit mitt intresse för föreningslivet. Vår 
son sysslar med fotboll och vår dotter höll 
på med hästar, så jag har spenderat många 
timmar i stallet också, konstaterar Otta som 
idag följer de tre barnbarnens fotbollsmat-
cher med stort intresse. 

Otta har nu inlett de första åren som pen-
sionär och han hoppas på mycket fritid med 
familjen och sina intressen. Tillsammans med 
före detta kollegor och kära vänner hittar du 
honom ofta på Ljungbyheds Golfklubb och 
är han inte där så kan det mycket väl vara 
så att Otta hejar på LIF på Ljungvallen. Han 
och hustrun Ingela sitter gärna på altanen i 

sitt älskade Ljungbyhed och Otta konstaterar 
med glädje att livet varit en fantastisk resa. 
– Vi har varit lyckligt lottade med allting. Jag 
och min älskade hustru har barn, barnbarn 
och har fi rat 42-årig bröllopsdag tillsam-
mans. Vi delar många gemensamma intres-
sen och det är det som gör att det fungerar. 
Däremot kan jag inte laga mat, men det har 
tydligen fungerat bra ändå, avslutar Otta 
med ett skratt!

En Tjej • Född 150326
Vikt: 3 120 gr • Längd: 48 cm

Emelie Nilsson & 
Johan Winberg

Alva

En Tjej • Född 141125
Vikt: 4 080 gr • Längd: 52 cm

Emma Andersson & 
Stefan Olsson

Julia

All 
uppvaktning 
i samband med 
min 60-årsdag 

undanbedes
vänligen

Bengt 
Wetterberg
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LJUNGYHEDS 
IF

Under sommaren har det varit myck-
et jubileum! Röstånga IS fi rade 85 år, 
Ugglebadet i Perstorp  slog till med 50 
år och i Ljungbyhed fi rade man Ljung-
byheds IF,  som lördagen den 1 augusti 
hade sitt 75-årsjubileum. En heldag 
med aktiviteter och matcher på Ljung-
avallen. I klubbhuset på Ljungby Skola 
kunde man ta del av minnen i form av 
foto, berättelser och fi lm. På kvällen 
avslutades fi randet med en stor fest 
med många hemvändare!

Martin Svensson är komiker och bor idag i 
Helsingborg men är uppvuxen i Ljungbyhed. 
Han var kvällens konferencier och höll ord-
ning på talare, intervjuade aktiva spelare och 
veteraner. Såklart blev det också ett bejublat 
framträdande med standup om orten och 
fotboll.
– Jag bodde i Ljungbyhed fram tills jag var 
20 år. Jag spelade i pojklaget och det som då 
kallades för ”Tuffa killar”. Jag hamnade aldrig 
i A-laget och slutade nog någon gång som 
14-åring, säger Martin som då och då besö-
ker Ljungbyhed och fortfarande följer LIF när 
han har möjlighet.

Nostalgiskt på hemmaplan
Martin tyckte det var roligt och nostalgiskt 
att återvända till sin ”hemmaplan”. 
– När jag bodde i Ljungbyhed var LIF väldigt bra 
och laget gick uppåt i seriesystemet. Många 
duktiga spelare fanns med i laget då, bland an-
nat Uffe Heidfors och Dennie Stenemalm. 
– Det var en mycket trevlig fest med bra 
stämning. Det är kul att se alla generationer 
samlas med både veteraner, återvändare och 
dagens duktiga spelare. 

Under kvällen passade Martin också på att 
intervjua bröderna Bertil och Bo Andersson 
samt Svenne Harrysson som varit med i LIF 
ända sedan starten för 75 år sedan. 

Kan vi hoppas på att få se Martin i veteranla-
get så småningom?
– Nä, det är nog bäst jag låter bli... De rätta 
fotbollstakterna har nog tyvärr aldrig funnits 
hos mig, skrattar Martin. 
– Idag spelar jag fotboll en gång om året när vi 
spelar kändisfotboll i Helsingborg för att samla 
in pengar till ungdomar med funktionshinder. 

Veterangruppen har gjort ett jättejobb!
Lars Andersson är med i styrelsen för LIF och 
redan förra hösten började planerna på en 
75-årsfest att ta fart.
– Vi har en väldigt aktiv och duktig veteran-
grupp som fi ck i uppdrag att ta sig an jubi-
leumsfesten. Vi bestämde tidigt att det skulle 
vara den 1 augusti så att det blev exakt på 
årsdagen för klubben, säger Lars.

Veteranerna har arbetat aktivt med plane-
ringen under hösten och våren för jubileums-
dagen och festen. Målet med festen var att 
uppmärksamma LIF som klubb och samti-
digt få så många som möjligt att återvända 
”hem” till moderklubben.      
– Under jubileumsdagen hade veterangrup-
pen verkligen lagt ner mycket jobb på att visa 
historik om och kring klubben i klubbstugan 
i Ljungby Skola. Där kunde man ta del av fo-
ton från 40-talet fram tills idag och mycket 
statistik kring klubben och lagen. Under kväl-
len spelades en fi lm upp som Tommy Carls-
son gjort med gamla fi lmer från klubbens 
historia. Den fi nns att köpa hos klubben eller 
hos Tommy Carlsson, fortsätter Lars.

Vinst för A-laget inledde festkvällen
Lars och klubben räknar med att drygt 200 
hemvändare besökte klubbhuset och Ljunga-
vallen under dagen. Pojk- och fl icklagen spe-
lade matcher som uppvärmning till A-laget 
som hade seriematch mot Vennestad.
– Den vann vi med 4-0, så det var en perfekt 
dag på många vis, fortsätter Lars. 

Dagen avslutades med den stora jubileums-
festen på fl ygplatsen i Ljungbyhed. Bandet 
Twosome spelade och det fi na vädret strå-
lade ikapp med festdeltagarna.
– Det var verkligen en kanondag vi hade till-
sammans. Det var trevligt, nostalgiskt och 
positivt på alla sätt. Nu ska vi smälta den här 
festdagen och ladda om för 80-årskalaset 
om fem år, avslutar Lars. 

   

 

Nostalgi, fotboll och jubileum!

Välkommen till
Klippans enda Restaurang

med bowlingspel!

Taco- 
buffé

179:-/pers
inkl 1 timmes 

bowling

Taco- 
buffé

179:-/pers
inkl 1 timmes 

bowling

Höstbuffé
229:-/pers
inkl 1 timmes 

bowling

Höstbuffé
229:-/pers
inkl 1 timmes 

bowling

Avnjut traditionell 
husmanskost i buffé
Stort salladsbord 
Mån-fre 11.00-13.30
 

www.bowla.net 
 0435-15260 

Stackarpsvägen 5
26439 Klippan 75:-

Fullständiga 

rättigheter!

Boka
dygnet
 runt!

Om ni bokar innan 30/9 

är priset endast 189:-

Julbord
325:-/pers
inkl 1 timmes 

bowling

Julbord
325:-/pers
inkl 1 timmes 

bowling

Om ni bokar innan 30/9 

är priset endast 275:-

Info och
biljetter till 
Ladies Night 
finns på vår 
hemsida!

Bamå 
Pizzeria

NY ÄGARE!

familjepizza
120:-

VALFRI Gäller 20/9 - 20/11 2015

Tel. 0435-134 22
Storgatan 22, Klippan

Öppet: mån-tor 15-21, fre 15-22, lör 12-22, sön 12-21

Familjefoto som julklapp?
Det fi xar vi i vår fotostudio!

Ring 0435-77 90 50
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UGGLEBADET

Ugglebadet i Perstorp fi rade sin 50-årsdag i slutet av 
sommaren. Den 22 augusti bjöds allmänheten in till en 
heldag med soligt väder, bad och jippo. 

Cirka 500 besökare passade på att besöka den populära 50-åring-
en när Ugglebadet, Morgonugglorna och Simklubben Karpen 
bjöd in till fest. 
– Vi började klockan 10.00 och höll på till 16.00. Vi har lagt ner 
mycket förarbete och planering inför det här så det var roligt att 
vara med och se att det blev ett lyckat arrangemang, säger Conny 
Lagerqvist som är badföreståndare på Ugglebadet. 

Föreningen Morgonugglorna och Simklubben Karpen fi rade ock-
så 50 år. Morgonugglorna har samlats tre gånger i veckan sedan 
1965 i arla morgonstund för att börja dagen med ett dopp inne 
eller ute på Ugglebadet. Simklubben Karpen hade på jubileums-
dagen uppvisning med olika simsätt och en spextävling. Även en 
dykklubb fanns på plats och erbjöd provdyk. 

Utomlands i Perstorp
– Det var en känsla av att vara utomlands! Vi hade inte köket inne 
i simhallen öppet, utan all mat lagades ute på våra stora grillar. 
Samtidigt sken solen, folk badade, Karpen hade en hoppborg för 
barnen, vår personal hade klätt ut sig till clowner och dessutom 
var det godisregn för alla barnen, fortsätter Conny.       

Under dagen berättade både Morgonugglorna och simklubben 
Karpen lite om sin historik. Även den första badchefen på Ugg-
lebadet, Bertil Månsson, var inbjuden och fi ck en blomsterkrans 
för sitt arbete. 
– Det var fullt ös hela dagen och vi kan bara sammanfatta det 
med ett enda ord: LYCKAT! Vi fi ck höra efteråt att det var ett av 
de bästa arrangemangen på länge på Ugglebadet, säger Conny.    

Pigg 85-åring med 
barnen i fokus
I strålande solsken fi rade Röstånga Idrottssällskap 85 
år som förening i somras. Barnen stod i fokus på jubi-
leumsfesten på Odenvallen. 

De kunde bland annat få testa sumobrottning, sumofotboll på 
uppblåsbar fotbollsplan och segwayrace. För de små barnen 
fanns rutschkana. 
–  Föreningen har en ungdomsverksamhet på cirka 120 barn 
och ungdomar, berättar Christina Nilsson, styrelseledamot i för-
eningen. Det är lika många tjejer som killar, vilket vi är mäkta 
stolta över. 

Föreningen bildades 1930 genom att ortens gymnastikfören-
ing och bollklubb slogs samman. Under föreningens 85-åriga 
tillvaro har man sysslat med friidrott, gymnastik och skidsport, 
men den stora sporten har alltid varit fotboll. 

Under festdagen gick Röstånga-loppet av stapeln och cirka 50 
barn och några äldre deltog. Vid målgången på Odenvallen blev 
det applåder och medaljutdelning. 

Det var också jubileum för den nuvarande idrottsplatsen,  
Odenvallen, vackert belägen nedanför Söderåsen mittemot det 
anrika Friluftsbadet. För 40 år sedan fl yttade man den gamla 
idrottsplatsen, ”Frimärket”, upp hit från Nackarpsdalen.

Dagen avslutades med en grillfest på Tornborgs Tivoli i Färing-
tofta. De 130 närvarande bjöds på god mat och musik. För-
utom föreningens aktiva medlemmar fanns en och annan vete-
ran, samt uppvaktande från grannklubbarna i Färingtofta och 
Ljungbyhed. 
– Det blev en fi n fest, som avrundades med dans framåt små-
timmarna, avslutar Christina Nilsson. 

RÖSTÅNGA IS
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och titta på höst-
nyheterna 2015!

House of Jewellery

Personalen på Ugglebadet hade lagt mycket tid på att göra jubileumet till en dag 
att minnas. Fattas på bilden gör Josefi ne Lundin och Andre Ågren.
 Foto: Josefi ne Lundin

Kalas för och på Ugglebadet!

 Foto: RIS privat
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Söderås Journalens Månadstävling: 

EN HÄRLIG DAG PÅ 
HARDROCK SALONG 

Ompysslad 
och lycklig 
vinnare!

Rebecca fick sitt vackra hår 
tillbaka på HardRock Salong
Vinnaren i Söderås Journalens senaste tävling 
med chansen att vinna egentid på HardRock Sa-
long i Klippan blev Rebecca Bengtsson. Håret 
fi xades av Top Stylist Ellinor och Stephanie på 
Vaxbaren såg till att ögonbrynen fi ck rätt färg och 
form. 

En svarthårig Rebecca klev in på HardRock Salong och ut 
klev en mörkblond och mycket nöjd vinnare! 
– Jag är jättenöjd med resultatet. Håret ljusades upp väl-
digt mycket och Ellinor klippte av cirka sju centimeter, sä-
ger en lycklig Rebecca.  

– När Rebecca kom in och ville ha sitt svarta hår ljusare 
passade vår nya revolutionerande produkt, Olaplex, väl-
digt bra. Med det kan man avfärga färgat hår, samtidigt 
som håret byggs upp och inte slits ner som det lätt gör vid 
avfärgning, säger Ellinor. 

Håret har alltid varit en stolthet för Rebecca, men en lång 
vinter och vår med mycket arbete och skral kassa har gjort 
att hon inte kunnat unna sitt hår den omvård det förtjänar. 
– Omgivningen tycker det blev jättefi nt. Och jag älskar 
det! Det var så lyxigt att bli ompysslad, fortsätter Rebecca.

Rebecca har aldrig besökt Vaxbaren förut. Den tillhör 
HardRock Salong och här kan man få allt från brasiliansk 
vaxning till ögonfransförlängning. Stephanie på Vaxbaren 
vaxade Rebeccas ögonbryn och färgade dem.
– Jag brukar annars måla ögonbrynen själv, men det slip-
per jag nu. Och vaxningen kändes knappt, avslutar en ny-
friserad och ompysslad vinnare. 
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HÖSTGLÖD 10 OKT

Hantverk, konst, föreningar, organisa-
tioner och massor av besökare! Så kan 
man sammanfatta den populära mäss-
san ”Höstglöd” som slår upp portarna 
på Folkets Hus i Perstorp den 10 ok-
tober. 
– Jag startade med den första mässan på vå-
ren 2008. Då kallade vi den för ”Kvinnomäs-
san” och det var en mässa enbart för  och 
med kvinnor. Efter det utvecklades koncep-
tet och Studieförbundet Vuxenskolan tog 
över arrangemanget. Numera har vi ”Våreld” 
på våren och ”Höstglöd” på hösten, säger 
Gun Ekenskog från Studieförbundet i Pers-
torp som har varit ansvarig för arrangemang-
et från start.

NY MEDARBET
ARE

Intervjuare: Mats P/ Intervjuad: Mats P
Mats P, du har börjat skriva för Söderåsjour-
nalen. Hur kan det komma sig?
– Johanna skall vara föräldraledig och man 
annonserade efter en vikarierande skribent. 
Och så sökte jag den tjänsten. Så var det.
Och? Bara så där?

Mats P
- Ny skribent på Söderås Journalen

– Jag tycker ju om att skriva och det blev ett 
utmärkt tillfälle att yrkesmässigt få hålla i 
pennan. Fast vi skriver ju med datorer också, 
förstås.
Jag förstår. Det är inte ovanligt med datorer 
idag. Vem är du då, Mats P? Vad står P:et för 
till exempel?
– Pettersson, mycket vanligt namn för övrigt. 
Jag är bibliotekarie, har jobbat på biblioteken 
i Klippan och Ljungbyhed, men i Åstorp de 
senaste 14 åren. Jag är Klippanbo, av ohej-
dad vana får man väl säga, född och uppväxt 
här. Jobbade lite på Pappersbruket och Lä-

derfabriken innan jag läste till biblioteka-
rie. Spelade fotboll och brottades i ton-

åren, men i rätt många år nu så har 
intresset för musik tagit mycket av 

min tid. Jag var med och startade 
Svenska Popfabriken för hundra år 
sedan och...
För hundra år sedan?
– Nja, i slutet av 1970-talet. Jag 
har spelat och tjoat i några rock-
band, Kriminella Gitarrer och 
Dolkenihåsan, och idag spelar 
jag i Lasakungen. Och så har jag 

hållit i skivinspelningar, adminis-
trerat och så där, du vet. Men jag 

har också skrivit sångtexter till ban-
den jag har spelat i, så klart. En låt 

heter En riktig man. Fin text, den  handlar om 
mig! Fast jag har ju en som heter En tradig 
fi gur, den är ju också självbiografi sk...
Jag förstår! Du har alltså lite självinsikt?
– Ah, du... Nä, nu pratar vi om något annat. 
Jag är intresserad av lite allt möjligt, läser 
gärna en bok. Jobbar man på bibliotek så 
får man tvåhundra boktips. Om dagen, allt-
så! Jag tycker om att utforska hembygden, 
en cykeltur i omgivningarna några gånger 
i veckan under sommarhalvåret blir det. Ja, 
det var nog allt.
Ånej, den intresserade läsaren vill nog veta 
lite mer. Favoriträtt? Bästa semestern? Läser 
just nu? Bästa TV-program? Familj? Favorit-
färg? 
– Bjöck! Lite grann av privatlivet måste jag väl 
få ha i fred!? Men jag kan avslöja att jag har 
en pallkrage i min trädgård med tre morötter i. 
Amen, sluta nu! Kan du tala om varför du 
har fått jobbet?
– Nja, jag känner ju till Klippanbygden rätt 
så bra. God lokal- och personkännedom kan 
man väl säga att jag har. Jag har ju produ-
cerat lite texter. Förutom sångtexter så har 
jag ju skrivit pressinformationer och en och 
annan lokalhistorisk artikel genom åren. Så 
det ska nog gå bra, det tror jag.
Då tackar jag för pratstunden.
– Det var så lite så. Blir det inget kaffe..?

Omväxlande utbud 
på populär mässa
Studieförbundet Vuxenskolan hyr Folkets 
Park under hela mässdagen och försöker 
fylla lokalen med så omväxlande saker som 
möjligt. 
– Det går bra att höra av sig till Studieför-
bundet Vuxenskolan och mig för att boka 
plats. Finns det plats kvar så ser jag gärna 
att det kommer nya utställare. Många är 
med och visar upp sina intressen och vad de 
sysslar med hemma på kammaren, fortsät-
ter Gun.      

Fika och konstutställning
Besöksantalet varierar från år till år. Men in-
tresset för mässan verkar ändå sprida sig hela 
tiden då tidigare besökare återkommer och 

drar med sig allt fl er nya nyfi kna besökare.
– Det beror mycket på hur vädret är, men 
någon gång har vi haft över 1000 besökare. 
Vincents Kök kommer att hålla öppet och 
erbjuder enklare förtäring. På en av väg-
garna kommer vi att ha en konstutställning 
med lokala konstnärer.       

Gun ser fram emot att träffa alla besökare 
och utställare igen. 
– Studieförbundet kommer fi nnas på plats 
och informera om våra olika kurser och gi-
vetvis tar vi redan nu in anmälningar till nästa 
utställning, ”Våreld”, som det är dags för 
den 5 mars, avslutar Gun och hälsar alla väl-
komna till Höstglöd! 
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Jag sitter och tittar ut genom mitt kontorsföns-
ter på Adapt Media. Det är den 9 september 
och vädret är sådär underbart krispigt höstigt. 
Soligt, men ändå lite ”koft-kyligt”. Jag funderar 
på vad jag ska skriva om? 

Jag kan ju skriva om min fl ickas treårs-kalas. Folk säger 
att tiden går så fort när man fått barn. Helt korrekt. 
Hur har tre år hunnit swisha förbi? Det lilla, lilla kny-
tet är nu en fl icka med tankar, funderingar, ord, frågor, 
svar och en egen liten personlighet som växer för varje 
dag. Häromdagen sa jag till henne något hon inte fi ck 
göra. Då svängde ett litet fi nger upp i luften – LÄGG 
AV JOHANNA, sa nästan treåringen då. Vad svarar man 
på det? 

Jag kan ju också skriva lite om vår hund. Han är 11 år 
och vansinnigt luddig. För ett tag sedan blev han sjuk 
och jag bölade och tänkte på att jag skällt på honom 
för att han ville ut och kräkas på natten (kan tilläggas 
att jag inte fattade att han ville ut och kräkas, jag trod-
de bara han höll på och pep). I alla fall, det kostade 
både oss och hunden kulor(na) för det blev operation 
och kastrering. Nu är han pigg som en valp igen! Hurra 
för Jennyhill Djurklinik som tog emot oss en eftermid-
dag när det egentligen inte fanns tid och gjorde vår 
bästa pisselasse frisk! 

I vår trädgård frodas björnbär och massa annat. Det är 
egentligen bara björnbären jag har koll på. Där växer 
en hel del andra saker, men jag vågar inte testa på vad 
man kan och inte kan äta. Varje höst tänker jag att jag 
ska bli en sån som tar vara på naturens skafferi, men 
det får räcka med att jag och dottern gått med i Fri-
luftsfrämjandets minsta lilla grupp, Skogsknopp. Där lär 
vi oss att inte skrika högt när vi ser en groda, spindel, 
insekt och längtar efter fi kan i en skogsdunge.  

Själv blir jag tyngre för varje dag och får ofta en rejäl 
spark på lungorna/urinblåsan/revbenen av bebisen i 
magen. I slutet av oktober är liten beräknad. Jag check-
ar ut och går på föräldraledighet den 1 oktober. Då ska 
jag ligga med fötterna i högläge, dricka chailatte (min 
craving denna graviditeten), äta ostbågar (varför kan 
man inte få cravings efter spenat och blomkål?), inte 
skälla på hunden och ta hand om storasyster och bebis.

Team ”Hållamammaopappaigång” är väldigt överens... 
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Vinnare Årets bild 2014
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bert-Åke andersson

Grattis, du som har Canal Digital Kabel. Under april lanserar vi Viasat med film och massor av sport,  till exempel Golfpaketet. Se canaldigitalkabel.se  för mer information eller ring 0770-11 55 11.

Nu får du ännu mer tv.

Vinnare Årets bild 2014
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Är du duktig på att skriva texter på ett lättsamt och informativt sätt? Är 

du nyfiken, organiserad och gillar att träffa folk? I så fall ser vi gärna att 

du skickar in ett brev om dig själv tillsammans med ditt CV eftersom vår 

ordinarie copywriter/skribent ska vara föräldraledig!    

Mer info om tjänsten hittar du på www.adaptmedia.se
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 StÄdPatrullen

Sätt fart! Fram med kameran och börja fotografera!

Gillar du att fotografera? Har du tagit en fin, 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 fliken 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!

Med en annons i Söderås Journalen  
når din butik, företag eller förening

 SAMTLIGA HUSHÅLL OCH FÖRETAG  
i utgivnings området. Tidningen ges ut 
11 GÅNGER PER ÅR i KLIPPAN, 
LJUNGBYHED, ÖSTRA LJUNGBY, 

PERSTORP, KVIDINGE OCH 
RÖSTÅNGA. 

Upplagan är 15 400 ex.

För dig som vill synas lite mer så har vi olika 
ARTIKELPAKET som inkluderar 1 artikel och 

3 annonser. Ring oss så berättar vi mer!

För dig som vill annonsera regelbundet så  
har vi två ABONNEMANGSPAKET  

med förmånliga rabatter. Paketet innehåller  
6 respektive 11 annonser under ett års tid. 

Storlek och innehåll i annonserna bestämmer 
du självklart från gång till gång!

Om du är medlem på vår handelssida 

 
så visas din annons även där!

För mer information och annonsbokning, 
KONTAKTA CAMILLA på 

telefon 0435-77 90 52 eller via 
e-post: camilla@adaptmedia.se

Annonsera i

Söderås
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SKÅNE 
TRUCK 
SHOW

Helgen den 4-5 september arrangerades populära Skåne 
Truckshow på Ljungbyhed Park. Två dagars familjefest 
fyllda med fordon av alla de slag, livemusik med Danne 
Stråhed, traktorpulling och massor att titta på för besö-
karna! 
Johan Areskoug är en av arrangörerna tillsammans med Dennis 
Nilsson, Adam Hallenborg, Zacharias Wingren, Håkan Roupé och 
Christina Roupé. 
– Vi har arrangerat Skåne Truckshow sedan 2009. Vi började med 
att ha det i samband med Vallåkraträffen och första gången var det 
60 lastbilar som var med, säger Johan.  

Nu har arrangemanget växt betydligt och i år hade man 308 regist-
rerade bilar som deltog. 
– Vår samarbetspartner MOM Event hjälper oss mycket med eve-
nemanget. De hjälper oss att hitta företagskunder och bistår med 
personal när vi är igång. Det är guld värt nu när Skåne Truckshow 
blivit så stort, fortsätter Johan. 

Arrangörerna räknar med att antalet besökare bara under fredagen 
var cirka 6 000 personer, jämfört med förra årets 3 500. 
– Vi försöker förnya oss varje år. På lördagen hade vi Danne Stråhed 
som underhöll deltagare och publik och det var verkligen en succé, 
fortsätter Johan.   

Allt från timmerbilar till bärgningsbilar
Deltagarna som kommer dit tävlar i de olika kategorierna med sina 
bilar. Det är lastbilar av alla sorter som visas upp, allt från timmerbilar 
till bärgningsbilar. Domare går runt och bedömer de olika klasserna 
och för alla lastbilsfantaster var det gott om ögongodis att titta på!
– Det här är lastbilar som används dagligen som visas upp. Ägarna 
är väldigt glada för att tvätta sina bilar och hålla dem i ordning. 
Många har häftiga motivmålningar och är motivlackade på speci-
ella vis. Även hytterna är specialinredda och fi nt gjorda. 

Planerna på nästa års Skåne Truckshow är redan igång.  
– Vår plan är att fortsätta ha träffen första helgen i september. 
Succén med liveband tror jag vi kommer försöka upprepa för det 
var väldigt populärt. Traktorpulling blir det också och givetvis hop-
pas vi på ännu mer kromblänk och spännande bilar att visa upp för 
publiken, avslutar Johan. 

SM med studs 
i Klippan

KLIPPANS GK

Klippans GK (Gymnastikkrets) ska äntligen arrang-
era sin första, stora nationella tävling. 

I oktober blir det Ungdoms- och Junior SM i Trampolin och ett 
50-tal av Sveriges yngre och bästa trampolinhoppare samlas för 
att tävla. 
– För vår del i Klippans GK är det här väldigt stort. Det fi nns en 
tävlingsserie nationellt som heter Svenska Cupen. Den kan inte 
vi i Klippan vara med och arrangera eftersom vi har för lågt i 
tak. För de yngre däremot, som tävlar i Ungdoms- och Junior 
SM, får vi arrangera tävlingar och därför känns det väldigt roligt 
att vi står värdar för just detta i år, säger Johan Ekenberg som 
är tränare i klubben. 

Tävlingarna kommer pågå under en hel lördag och då har man 
både kval och fi naler. Deltagarna har fått bra erbjudande på 
boende i Klippan och även klubblokalen kommer fungera som 
övernattningsställe för en del av de medverkande. 
– Trampolin är en väldigt publikvänlig sport. Det går snabbt, är 
spännande att titta på och man ser resultaten direkt efter att 
hopparna har tävlat. Av tradition tar man inget betalt av publi-
ken på trampolintävlingar i Sverige och det gör inte vi i Klippans 
GK heller. Vi hoppas istället på mycket publik som kommer och 
upptäcker glädjen med trampolinsporten, fortsätter Johan.

Klippans GK representerade i
Svenska Juniorlandslaget
Förutom att vara arrangörer till Ungdoms- och Junior-SM 
i trampolin 2015 har klubben mycket annat att vara glada 
över. Den egna talangen Alice Flensburg har blivit uttagen till 
Svenska Juniorlandslaget och kommer under vintern att tävla i 
Ungdoms-VM i Odense. 
– Det är spännande att se vart detta kommer att sluta. Det är 
första gången vi har en klubbmedlem som tävlar för landslaget, 
avslutar Johan. 

Söderås Journalen tycker givetvis det är lika spännande och hål-
ler koll på hur det går! 

Foto: Klippans GK

Södra Sveriges 
största lastbilsevent!
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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!

F A S T I G H E T S  A B

 

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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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!

Stf Bjäre-Åsbo
Vandring i Mölleland
Torsdagen den 24 sept. Start på tågstatio-
nen i Ängelholm kl. 09.00 eller på Klippans 
station kl. 10.15. Vi åker buss till Stockamöl-
lan. Ca 7,5 km. 
Medtag fi ka.
Ansvarig: Marianne Gyllenlönn 
0703-99 36 83.

Vandring Söderåsens nationalpark
Lördagen den 17 oktober. Start på Klippans 
station kl. 10.00 för samåkning. Ca 40 min 
i ravinen och guidning i Naturum. 
Medtag fi ka. 
Ansvarig: Ingela Lindgren Andersson 
0706-91 54 29.

Perstorps Sportfi skeförening 
CARPIO
Lördagen den 3 oktober
Fiske i Harasjömåla. Vi fi skar i Övre Norra 
Bäckasjön. Samling och avfärd från Nettos 
parkeringsplats kl. 05:30 Kostnad är 250 
kr/vuxen och 100 kr/barn under 12 (vid 
fi ske tillsammans med vuxen och på gemen-
sam brygga). Det fi nns möjlighet att fi ska 
fl er än en person per brygga. 
Prata med Mats vid anmälan. Anmälan 
och information hos Mats Lindahl på tfn 
070-97 66 259  efter 17:00.

OBS! Begränsat antal platser. OBS!  Anmäl-
ningsavgiften sätts in på ovan bankgiro se-
nast 2015-09-20. OBS! Märk inbetalningen 
”3okt”. 

Lördagen den 17 oktober
Klubbmästerskap på gädda i Jeans damm.  
Mellan klockan 09:00-13:00 är det gädd-
fi sketävling i Jeans damm. Det är bara för 
klubbens medlemmar, och man måste kunna 
visa upp sitt medlemskort vid sekretariatet. 
All gädda som plockas upp skall vägas och 
skrivas in av tävlingsledare, all fi sk skall släp-
pas i varsamt. Vi fi skar med drag eller agn. 
Vi fi skar i två klasser, en senior och en junior 
upp till 16 år. Priserna delas ut vid nästa 
årsmöte. Klubben bjuder på korv med bröd 
under fi skets gång (tag med egen dricka).

Färingtofta IK 
LOPPIS 
Loppis den 10/10 kl. 10-16 inne i Tornsborgs 
Tivoli i Färingtofta. Runt 50 olika säljare. 
Du kan hitta: glas, porslin, prydnadssaker, 
leksaker, kläder, textilier, tavlor och mycket 
mer. Försäljning av fi ka med hembakat och 
korv med bröd. Stort lotteri. 
Välkomna! 

Riseberga-Färingtofta 
Hembygdsförening
Ceremoni vid Herrevadskloster
12 oktober kl. 18.00 i Kapellet ceremoni till 
minne av de första munkarnas ankomst.
• Aktivitetsdagar har vi i Hembygdsstugan 
torsdagar kl. 13.30 i september - oktober.
• Öppet Hus i Arkivlokalen (under Bibliote-
ket) torsdagar kl.13.00-16.00
Alla hjärtligt välkomna till samtliga aktiviteter!

Åsbo Släkt– och 
Folklivsforskare
Öppet Hus i föreningens lokal på Studie-
gården 47:an för alla som är intresserade 
av släktforskning. Möjlighet fi nns där att få 
hjälp med forskningen eftersom rutinerade 
forskare fi nns på plats. Kaffe med hembakt 
kaka serveras till självkostnadspris.
Måndag 21 sept. kl. 13 - 16
Fredag 25 sept. kl. 13 – 16
Söndag 27 sept. kl. 9 – 12
Måndag 5 okt. kl. 13 - 16 
Fredag 9 okt. kl.13 – 16
Måndag 19 okt. kl. 13 – 16
Fredag 23 okt. kl. 13 – 16

Lördag 10 okt. Släktforskardag med bör-
jan kl. 9.00. Heldag med släktforskning. Vi 
kommer att ha ett antal ”stationer” där olika 
teman kommer att behandlas, t.ex. boupp-
teckningar, danska källor, amerikanska käl-
lor, avancerat sök i Blomgrens, bildbehand-
ling, bygdeband mm. 

Åsbobygdens 
Samlarförening, Perstorp
Våra månadsmöten är som vanligt i Central-
skolans Aula, Perstorp, och börjar:
• Onsdagen den 7 okt, kl. 19.00 under-
håller Tunnbybälgarna, Bromölla, med drag-
spelsmusik.
• Onsdagen den 4 nov, kl. 19.00 kommer 
Pia Stael von Holstein, Skånes Auktionsverk, 
och berättar om sina upplevelser som med-
verkande i Antikrundan. Hon kommer också 
att värdera föremål som medlemmarna tagit 
med sig.
• Onsdagen den 2 dec kl. 19.00. Julkonsert 
med kören Arise och Aase Eriksson.

Södra Sveriges 
största lastbilsevent!
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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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Åsbobygdens Samlarförening, Perstorp forts.
• Söndagen den 25 okt , kl 09.00-15.00
Samlarmarknad i Folkets Park, Perstorp
Gratis entré till våra möten och Samlarmark-
naden. Servering. Välkomna!  

PRO Klippan  
Allmänna aktiviteter resten av hösten
SEPTEMBER
21 Bingo i lokalen Torget 1 A 14.00
OKTOBER
3 Bordtennisintroduktion, Storgatan 47 
(gamla brottarlokalen) 10.00-13.00
5 Bingo i lokalen Torget 1 A 14.00
11 Revy och middag på Kristianstads 
Teaterrestaurang. Pris 620:-. Vi åker från 
Torget 1 kl. 12.30 därefter från Kvantum
12 Trivseldans kl. 17.00. Tingvalla Åstorp. 
Berts Favoriter spelar
13 Medlemsmöte restaurang Senioren 
14.00-16.00
14 Träff för nya medlemmar i lokalen 
Torget 1 A 17.00.
19 Bingo i lokalen Torget 1 A 14.00
21 Ärtsoppslunch i lokalen Torget 1 A 
12.00
22 Flygmuséet i Ängelholm. Pris 170:- inklu-
sive buss, visning och fi ka. Från Torget 1 A 
kl. 13.15
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
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 
fastställs 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 stu-
diecirklar till Wanja Karlsson, 0435-23068,  
0706-442170. Se även PRO Klippans hem-
sida: pro.se/klippan

Ljungbyheds Golfklubb
Klubben har anordnat många tävlingar under 
augusti månad för medlemmar och gäster.
Först var det Bjärhus singel-tävling, slaggolf, 
som samlade många deltagare och ett fi nt 
prisbord tävlade man om. A-klassen segrade 
Stefan Henriksson, B-klassen vanns av Lars 
Jansson och i C-klassen segrade Magnus 
Johansson. 
Connys Tour Championship, singel-tävling, 
där herrarna spelade från vit tee och da-
merna spelade från gul tee! Nyhet som 
samlade fl era deltagare från grannklubbar 
som tog tillfälle att kunna spela från vit tee, 
vilket är ovanligt för många spelare, men 
som fi nns på Ljungbyhedsbanan. A-klassen 
herrar vanns av Marcus Losell på fi na 68 
slag netto, Dam-klassen vanns av Åsa-Hjelm 
Berg på också fi na 73 slag, netto. B-klassen 
segrade Lars Jansson på 82 slag, netto. C-
klass Damer vanns av Monica Johansson, 
71 netto. C-klass Herrar tog Magnus Johans-
son med 84 slag, netto.
Serie-golf för herrar där H 45, H 55, H 65, 
H 70/1 och H 75 har haft hemmamatcher 
under augusti månad lyckade  H 70/1 bäst 
med sina spelare som nu leder sin sin serie 
i Div 2. Övriga lag är det blandade place-
ringar för.
KM, klubbmästerskap, lördagen den 22 au-
gusti. Man tävlade i klasserna: Open, han-
dicap och i ålders-klasser. Open gick över 
27 hål och klubbmästare blev Marcus Losell 
i herr-klassen och i dam-klassen vann Ann 
Christensson, så nu kan dessa två titulera sig 
Klubbmästare 2015. Handicap-klassen vann 
Magnus Johansson på fi na 70 slag, netto.
Övriga resultat fi nns att se på klubbens hem-
sida.
Ljungbyheds GK herrar + 55 och damer 
+ 50 tävlade i turneringen,  triangelmatch 

för klubbens lag där de fyra bästa resulta-
ten för herrar räknas och de två bästa av 
damernas, som spelas mellan Ljungbyhed, 
Perstorp och Bosjökloster årligen. Finalen 
spelades i Perstorp och där segrade Ljung-
byhed och i laget ingick Lena Nordlundh, 
Berith Lind, Lars Robertsson, Svend Göran 
Nielsen , Håkan Svensson och Karl-Olof 
Lööw. Totalt vann Bosjökloster före Ljungby-
hed och Perstorp.
Ljungbyhed belade två andra platser och en 
seger denna säsong 2015.

SPF Seniorerna Tycho Brahe 
Ljungbyhed
Höstens aktiviteter är igång med Bowling 
och Canasta. Studiecirkel i metrologi kom-
mer under hösten, intresseanmälan till Sune 
0435–44 08 40. Karvarkurs ”tälja fi gurer” 
anmälan till Roland 0435–44 08 09. Såväl 
gamla som nya medlemmar är hjärtligt väl-
komna. 
Besök gärna vår hemsida för mer informa-
tion: www.spf.se/tychobraheljungbyhed . 
Vi samarbetar med Studieförbundet vuxen-
skolan.

PRO Ljungbyhed
Möten och aktiviteter hösten 2015
• Kvartalsmöte 23 okt kl. 14.00 i medbor-
garhuset
• Kyrksöndag 15 nov kl. 13.30 i Riseberga 
kyrka
• Trivselträff 11 dec  kl. 13.00 i medborgar-
huset
• Lokalen öppen måndagar kl. 13.00-16.00
• Canasta tisdagar kl. 13.30 i lokalen 
tel. 0435-44 06 02
• Bowling onsdagar kl. 13.30 i Perstorp 
tel. 0435-441188 070-34 09 106
• Gymnastik onsdagar kl. 15.30 i idrottshal-
len tel. 0435-440535
• Whist onsdagar kl. 18.30 i lokalen tel. 
0435-440545
• Handarbete i lokalen första torsdagen i 
månaden kl. 13.00 tel. 0435-441026
• Boule inomhus måndagar i Klippan start 
meddelas senare
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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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PRO Perstorp
• 7/10 Dans i Folkets Park kl. 17.00-21.00.
Tuboys orkester
• 14/10 Medlemsmöte i Folkets Park kl. 
14.00. Program ej klart.Föreningen bjuder 
på fi ka.
• 19/10 Resa till Ullared 200:-/pers bin-
dande anmälan och betalning senast 1/10
• 21/10 Dans i Folkets Park kl. 17.00.-21.00. 
Persarnas orkester.
• 9/11 Reser vi till Smålandsjul i Huseby  
med julmarknad och julbuffé+kaffe 545:-/
pers
• 26/11 Resa till Heiligehafen 500:-/pers 
inkl.lunch
Information och anmälan gällande resor 
fi nns i  Bäckstugan eller kontakta Sally Mår-
tensson tel. 0703-13 15 91 
Information om studiecirklar i Bäckstugan 
eller kontakta Kerstin Tell tel.0435-343 07  
0731-42 23 89 e-postadr: kerstin.tell1@
tele2.se

Aktiviteter i Bäckstugan:
• Varje tisdag kl.14.00-16.00. Stickcafé.
• Torsdagar kl.17.00. spelar vi Canasta.
• Fredagar i jämna veckor är det Bingo.
Alla medlemmar även nybörjare är välkom-
na till våra trevliga träffar.
• Varje vecka fredagscafé kl. 09.00-11.00. 
Välkommen in för en pratstund. Kaffe och 
macka serveras för 15:-/pers.
Reservation för eventuella ändringar i pro-
grammet.

Kvidinge Föreläsningsförening
Höstens föreläsningar är både omväxlande 
och intressanta. Vi börjar den 27 septem-
ber med musik, det är f.d. rektorn på Hvi-
lans Folkhögskola, Thomas Carlström, som 
tar oss med på en “Jorden runt-resa på 14 
instrument”. Han får fram fi n musik på instru-
ment som man inte trodde fanns. Det blir en 
mycket trevlig kväll.
Ishockeystjärnan Maria Roth från Ängelholm, 
som vi alla minns från OS, kommer den 11. 
oktober och berättar om sina år “Från Ängel-
holm till OS”. Ett mycket intressant föredrag om 
en fantastisk resa som Maria varit med om.

“En kulinarisk upplevelse i ostarnas värld” är 
titeln på den välkända ostexperten Monica 
Oldsberg föredrag den 25. oktober. Moni-
ca är bl. a känd för sina gedigna kunskaper 
om ostars tillverkning, lagring och vad som 
gör att ostar smakar så olika. Lite provsmak-
ning blir det också.
För ett år sedan var Lars Pålsson, från Vins-
löv, och berättade om Nordkorea. Han åter-
kommer den 6 november med den andra 
delen med rubriken “Nordkorea del 2 Kim 
Jong 2 och landet idag”. Det blir ett mycket 
intressant föredrag inte minst med tanke på 
den senaste tidens händelser i gränsen till 
Sydkorea.
“Min gröna passion- om favoritträdgårdar, 
växter jag gillar och trädgårdsmästarna i  
mitt liv” berättar den från bl. a. Tv välkända 
och kunniga trädgårdskonsulenten Gunnel 
Carlsson. Det blir ett startskott för vårens ak-
tiviteter i våra trädgårdar o balkonglådor. 
Hon kommer hit den 22 nov.
Alla föreläsningar sker i Kvidinge Hem-
bygdshall och startar kl. 1900. Inträdet kos-
tar 40 kr för vuxna. Barn o ungdomar fritt.
Kvidinge Föreläsningsförening hälsar alla 
Hjärtligt Välkomna. För mer information se 
vår hemsida www.kvidingeforelas.se 

Klippan RC Klubb
Ängelholmsgatan 3 (Sågenhuset)
Nu börjar innesäsongen för RC bilar. Den
4/10 börjar vi med fasta tider:
• Söndagar kl. 11.00 - 18.00. Ny tid.
• Onsdagar kl. 18.00 - 21.00.
På söndagar fi nns möjlighet att hyra bilar.
Titta in och se hur vi har det på vår nya 
bana och ta en fi ka i vår fi na cafeteria.
Prova-på dagar kommer att ordnas under 
hösten för både unga o gamla. Håll koll på 
vår hemsida www.klippan-rc.se 
eller Facebook för aktuella öppettider och 
kontaktuppgifter. Alla är hjärtligt välkomna.

Perstorp Bälinge Idrottsklubb
BINGOPREMIÄR i Perstorp 22 sept.
Varje tisdag kl.19.00 i Folkets Park.
Bordsbokning 0435-31873. Välkommen!

 

Ljungbyheds judoklubb
Träningstider hösten 2015
Barn 8-12: mån 17.30-18.30
Onsd 18.30-19.30
Ungdomar/vuxna: mån 18.30-19.30
Tävlingsträning: onsd 18.30-20.00
Familjejudo: fred 18.00
Lekisjudo startar v 38: Onsd 17, 30-18.15
Välkomna!

SPF Seniorerna Färingtofta 
Färingtofta inbjuder till motionsdans i 
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta.
• Torsdagen den 24 sept  kl 17-20.30 ME-
MORYS spelar
• Torsdagen den 8 okt OBS TIDEN 14-
17.30 KJELL REINES spelar
• Torsdagen den 22 okt OBS TIDEN 14-
17.30 REID & COMP spelar
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Seniorerna, SPF Eken Perstorp 

PROGRAM, Hösten 2015
Månadsmöten, Församlingshemmet:
• 15/10 Christina Vigre Lundius, berättar 
om sitt arbete som läkare i Afrika
• 12/11 Jurist Gerd Hedenström pratar 
om familjejuridik
• 10/12 Grötfest med ev. Luciatåg
Allégårdsträffar
• 24/9 Aase Eriksson underhåller
• 29/10 Besök på Plastens hus
• 26/11 Adventskaffe
Övriga aktiviteter: • 29/9 Studiebesök, Hel-
singborgs Bryggeri och Lakritsfabriken
• 20-21/10 Vinprovningsresa till Tyskland, 
TimmendorferStrand
• 1/11 Musikalen ”Top Hat”, Malmö Opera
• 8/12 Lunch på Natalie, Studiebesök på 
Compro AB och PWS i Perstorp
Nedanstående aktiviteter har kommit igång; 
Motion på cykel, Bowling, Canasta, Linedans, 
Bridge, Folklig dans/seniorer, Skrivarcirkel, 
Hälsa och Motion, Kyrkobesök samt Boule. 
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

L

23



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.

2015-07-23
Viltolycka i Perstorp

2015-07-28
Olycka på väg 21

2015-07-31
Hovturnen i Kvidinge

2015-08-08 Brand i Hyllstofta

2015-08-21 Singelolycka Kvidinge

2015-09-04 SM-deltävling 
traktorpulling Ljungbyhed

2015-07-31 Voltade av vägen 
och in i häck. Åstorp

2015-08-21 Olycka Eket på E4

2015-08-10 Olycka Klippan

2015-08-20 Traktor som kört i 
diket, Krika
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500 pedagoger på temadag 
om ”En dag för lärande”

KLIPPANS KOMMUN

Den 14 augusti samlades alla pedagoger i Klippans Kom-
mun tillsammans med sina verksamhetschefer för en hel-
dag. 500 lärare deltog i grundläggande utbildningar, fort-
sättningskurser, workshops och spännande föreläsningar!    

Lizette Martinsson och Jonas Abrahamsson är IKT-pedagoger i Klip-
pans Kommun. En IKT-pedagog har som uppgift att inspirera, hand-
leda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervis-
ningen. IKT står för Internet, Kommunikation och Teknik. Rollen kan 
vara med fokus på pedagoger eller fungera som resurs för eleverna.
– Det var pedagoger från förskoleverksamheten, grundskolan, gym-
nasiet och Komvux som hade bjudits in. Det var första gången som 
vi samlade alla pedagoger till en och samma dag. Tidigare har vi 
delat upp det mer men i år valde vi att slå ihop det, säger Lizette. 

Temadagen ägde rum på Åbyskolan i Klippan där man också åt lunch 
tillsammans. Samtidigt passade kommunens nya kostchef, Lill Spen-
ninge, på att presentera sig för alla som var där.

Workshops och utbildningar för alla
Under dagen hade Lizette och Jonas satt ihop ett digert program. 
För de nyanställda pedagogerna fanns möjlighet att lära sig mer 
om den skolportal som används inom kommunen. På plats fanns 
också interna och externa föreläsare.
– Bland annat var NE (Nationalencyklopedin) på plats och berättade 
om hur deras tjänster kan används i vår utbildning. Ungefär 30 av 
våra egna pedagoger höll i olika workshops och ett 20-tal externa 
aktörer berättade om sina hjälpmedel och tjänster, fortsätter Lizette.  

Dagen var uppdelad i olika ”spår” med grundläggande kunskaper, 
fortsättningskurs, avancerad kurs och ett föreläsningsspår.
– Bland annat så hade vi bjudit in förläsaren John Steinberg. Han 
är en välkänd föreläsare som pratar mycket om hur IKT kan spe-
la en roll i det pågående lärandet. Vår nya skolchef, Rose-Marie 
Bergman, fi ck även tid att presentera sig inför all personal.    

Nu ska dagen utvärderas och Lizette och Jonas ska se om en lik-
nande träff ska planeras inför nästa år. 
– Det vi sett på vår gemensamma Facebook-grupp för dagen är att 
många är positiva till det stora utbudet av föreläsningar och work-
shops. Många hade velat 
hinna gå på fl er aktiviteter 
under dagen, men det 
får man ta som ett gott 
betyg där vi lyckats 
pricka rätt bland 
workshops och 
föreläsare, 
avslutar 
Lizette.
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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.

BARNTÄVLING!
VINSTER: 
1:a pris presentkort på ICA Kvantum, Klippan  500:-
2:a pris presentkort på ICA Kvantum, Klippan  300:-
3:e pris presentkort på ICA Kvantum, Klippan  200:-

SÅ HÄR GÖR DU:
• Sök efter “Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
 som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
 och skriv det i de vita rutorna nedan.
• Sänd lösningen till: 
 Adapt Media AB, 
 Norra Skolgatan 2,
 264 33 KLIPPAN 

 senast den 5 oktober brev frankerat 
 med brevporto. 

• Glöm inte ange ”BARNTÄVLING” 
 utanpå kuvertet!

Namn:  _______________________________________________________________________________________________

Adress:  _______________________________________________________________________________________________

Telnr:  ______________________________________________________________ Ålder: _______________________

Vinnare Annonsjakten - augusti 
1. Ingrid Nordlund, Klippan
2. Birgitta Paulsson, Klippan
3. Linn Olsson, Klippan

GISSA VILKET 
ORD SOM 

JAG GÖMMER!
Kul att göra

FÖR BARN UPP TILL 12 ÅR

ORDET ÄR:

?

GRATTIS!!!
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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, info@iderika.nu

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

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

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

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

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

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

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
• 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
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Söker du 
växter, fotvård, 
inramning eller 

cykel?
I detta Branschregister hittar du 
snabbt och lätt din lokala kontakt!
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Öppettider: 
Mån - fre 10 - 18

Lör  10 - 14

Bättre ljud till din TV

Trådlösa högtalare 
med Bluetooth

6.290:-
2.490:-

6 kg
1200 varv
Energiklass A+
194 kWh
8800 L/år

TVÄTTMASKIN BEKO WMB61231
6 kg tvättkapacitet

Bättre ljud till din TV

2.790:-

290:-

1490:-

2790:-

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

LAPTOP  MED 15” SKÄRM

3.990:-
5.990:-

990:-

HP 255
500GB HDD
4GB RAM
DVD + -RW

GSB 800
2x20W, Bluetooth

SB350
Bluetooth
Trådlös subwoofer

SB400

40VLE6520
A, 60W, 88 kWh/år
40”/102 cm

                        40” LED-TV                         50” LED-TV                         55” LED-TV

FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD!
FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD!

FRITT HEMKÖRD OCH INKOPPLAD!

7.990:-7.990:-4.990:- 7.990:-7.990:-7.990:-7.990:-
UE50J5505
A+, 70W, 97 kWh/år
50”/127 cm

7.990:-7.990:-
TX55CW324
A, 84W, 122 kWh/år
55”/140 cm

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

GO EXTREME

CHARGE 2+




