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Överraska mamma med stor
Mors dag-fika hos Lotta på Åsen!
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Ta chansen och vinn en Mors dag-fika hos härliga Lotta på Åsen.
I prispotten finns två vinster där varje vinnare får Mors dag-fika för
12(!) personer.
Lotta på Åsen är en vackert belägen kaffestuga där du hittar våfflor, sylt och
grädde, hembakad kakbuffé och goda pajer med hemmmagjord vaniljsås. Verksamheten är en av Skånes mest berömda kaffestugor. Slå dig ner i den trivsamma
trädgården eller något av alla små rum inne på kaféet och njut av en härlig fikastund tillsammans med mamma och resten av gänget!
Skicka din motivering senast den 5 maj och berätta varför just DU ska vinna till:
Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 Klippan
Glöm inte att märka kuvertet med ”Morsdagsfika”
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Söderås
Dina tips och förslag vill vi
gärna ha insänt till:

ADAPT MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59
www.klippanshopping.se

SÖDERÅS Journalen/Redaktionen
Adapt Media,
N. Skolgatan 2, 264 33 Klippan
(V.g Märk med ”Mina Tips”)
Vi reserverar oss för ev. tryckfel
Upplaga 15.200 ex.

Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderås Journalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller, och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik med mera. Material från Söderås
Journalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte
tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.
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Träolja, Alcro
Vattenburen träolja för
trall och trädgårdsmöbler.
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Är du intresserad av
Yrkesintroduktionsanställning och
en framtid hos oss på Ellco Food AB?

Vårfest

i Klippan centrum
Den 26 april blir det ”Vårfest” hos många av
affärerna och handlarna i Klippan. Mellan
klockan 10-15 kan man passa på att fynda i
affärerna, se på dansuppvisning, lyssna på
lokal musik och mycket mer!
– Responsen från Klippanborna och andra besökare brukar vara väldigt bra när vi har såna
här arrangemang, säger Kent Andersson som
är ordförande i Klippans Köpmannaförening.
Storgatan kommer att stängas av och här kommer
man kunna njuta av amerikanska veteranfordon som
visas upp. Bilpartner kommer också finnas på plats för
att visa upp vårens bilar.
Dans och musik
– Dansföreningen Saltito kommer att ha uppvisning
och det blir musik med lokala musiker. Det kommer
finnas chans att köpa mat och det blir blandade aktiviteter för stora och små.
Kent och de övriga medlemmarna i Köpmannaföreningen hoppas att Vårfesten och liknande arrangemang får folk att uppskatta utbudet som finns på
hemmaplan i Klippan.
– Det är så härligt att se folk gå man ur huse när vi
arrangerar sådant här. Man fyndar i Klippans olika affärer, tar något att äta och pratar med folk man stöter
på. Precis som en handelsdag ska vara! Solsken och
vackert väder är självklart beställt, avslutar Kent och
hälsar alla välkomna på Vårfesten i Klippans centrum.

intresserad av Yrkesintroduktionsanställning och en framtid hos
(läs om Yrkesintroduktionsanställning på arbetsförmedlingens hemsida)
å Ellco Food AB?

Vi söker även semestervikarier till vår process!

formation om Yrkesintroduktionsanställning finns att få på arbetsförmedlingens
a).

Har du en stor portion av både nyfikenhet och engagemang

ker även semestervikarier
tillvälkommen
vår process skicka ansökan med personligt
är Du

brev - och
därengagemang
det tydligt
framgår
vilken av ovanstående
en stor portion av både nyfikenhet
är Du välkommen
skicka
n med personligt brev ‐ därtjänster
det tydligt framgår
vilken av-ovanstående
du
du söker
samt cvtjänster
till pisa@ellcofood.com
samt cv till pisa@ellcofood.com

Senast den 30 april 2014 vill vi ha din ansökan.

den 30 april 2014 vill vi ha din ansökan.

Tis 29 april
kl. 16-18
Daniel från Örgreen
visar hela kollektionen!
ERBJUDANDEN DEN DAGEN!

Ditt glasmästeri i Klippan!

Joneut rrunt!

30 % på Örgreens bågar!

10 % på ord. sortiment av bågar och solglasögon!
Vi har öppet mån-fre 9-18 • Järnvägsgatan 32 i Klippan
Tfn 0435-134 10 • www.glasogonhuset.com

dyg

Vi finns på Fabriksvägen 2
Telefon: 0435 - 760 400 Mobil: 070 - 222 55 38
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BRAUNS SIDA

…och så nås Braun på
Tfn 0435 71 11 50
mobil 0739-79 34 54
sagen.se
E-post : leb.klippan @ pas

Arbetarkommunen 110 år

En påsk utan ägg skulle kännas fel. I
äldre tider sågs ägget som symbol för
uppståndelsen, sågs även som ett liv
i koncentrat. I vår tid är ägg mest ett
inslag i mathelgens påskmeny.
Ordet ”påsk” är en försvenskning av
hebreiska ”pesach” (gå förbi) och är
en gammal judisk högtid som från
Moses tid (kring 1200-talet f v t)
knyts till minnet av ”Israels uttåg från
Egypten”. Det var en glädjens högtid.
Men för de kristna var det en högtid
med både sorg och glädje. Sorg vid
minnet av ”Jesus lidande och död”.
Glädje vid ”Jesus uppståndelse” –
döden var besegrad. Men när skulle
påsken firas? Det varierade kraftigt
fram till kyrkomötet i Nicacea år 325.
Då slogs fast att påsken skulle firas:
Första söndagen efter första fullmånen efter vårdagsjämningen”.
Judisk och kristen påsk firade på
olika sätt. Båda är symbolrika högtider. Kristna påsken har i vårt land
utvecklats allt mer till att bli enbart en
stor mathelg, där ägget har en central
plats - ägg som är symbol för ”liv i

koncentrat” och för uppståndelsen
genom att ”kycklingen bryter sig ut
ägget”.
Kring påskägget har många seder
uppstått. En är att färga ägg, som
kom till Sverige via Holland. Annan
sed är att måla ägg med vackra motiv, för att ge till vänner och bekanta.
Motivmålandet kom till Sverige på
1700-talet - hos bättre bemedlade
- utvecklades till att även bli ”ägg i
papper, som fylldes med godissaker”.
I Öst- och Centraleuropa blev motivmålning av påskägg stor konst.
Särskilt i Ukraina ses äggmålandet
som särskilt stort. Men dyraste målade äggen togs fram i Ryssland från
1885. Det var de så kallade ”kejsareäggen”, tillverkade av guldsmeden
Carl Fabergé. Påkostade ägg av guld,
diamanter och emalj. Beställare var
främst Nikolaj II. Särskilt det så kal�lade ”kröningsägget”, från 1897, blev
berömt – och kostsamt. Det värderas
idag till mångmiljonbelopp. Men det
går bra att njuta av påsken med enkelt målade ägg.

Felaktigt har antagits att Klippans
arbetarkommun bildades 1899. Men
det var de fyra fackföreningarna i
Klippan: Grov- och fabriks avd 17,
skomakar-, träarbetar- och järnvägsmannafacken som bildade en form
av facklig centralorganisation och
kallade sig arbetarkommun. De var
inte med i socialdemokratiska partiet, hade få på möten och blev nedlagt
år 1900. Men 1904 bildades den politiska Klippans arbetarkommun, som
finns idag. De var med i socialdemokratiska partiet och kan år 2014 fira
sin 110 åriga tillvaro. Nämnas kan att
1 maj firas i Klippan i år, där arbetar- Tuberkulos – svårt gissel ökar åter
kommuner från Perstorp och Örkel- Tuberkulos är ett gissel för männis- om tuberkulos i västvärlden finns
ljunga deltar.
kor. Så har det varit ned i forntiden. hos Herodotos (485 – 425 f v t).
I Sverige försvann sjukdomen så gott Han berättar om en persisk general
som helt. Men från 1980-talets slut som föll av sin häst med ”blodstörtLördagsfritt i skolan
ning”. Bibelns ”Moseböcker” har
Det ter sig självklarhet att inte gå i ökar antalet insjuknade.
skolan på lördagar. Så har det varit i ”Tuberkulos är troligen lika gammal beskrivningar av tuberkulos. Även i
45 år. 1968 beslöt riksdagen införa som mänskligheten, kanske äldre”, Kina beskrivs tuberkulos, men visar
skolfria lördagar. En försöksperiod hävdare Britt-Inger Puranen i sin att kineserna var framgångsrikare
än västerlandet vid bekämpning av
hade utfalligt väl, allt fler yrkesgrup- doktorsavhandling.
I
Medelhavskulturerna
var
tuberkusjukdomen.
per hade infört femdagarsvecka. Unlos
tidigt
en
utbredd
sjukdom.
Det
Via Europa spreds tuberkulos till
dervisningstiden var i stort sett den
samma. Läsåret ökade från 39 till 40 visar arkeologiska fynd, som hos Norden. När kom sjukdomen till
veckor, koncentrerade lektioner på 40 de gamla egyptierna. Vanställda Sverige? Puranen nämner någon
minuter infördes. Reformen hade bred kroppsdelar bl a ryggrader vittnar gång mellan 600- och 800-talet.
politisk förankring och genomfördes om detta. Sådana fynd har även 1100-talet nämns efter arkeolosuccessivt. Det tog sin tid innan lan- gjorts från yngre stenåldern. Tu- giska utgrävningar.
det alla elever hade lördagsfritt - med berkulos är spridd i världen. I Indien Då människor trängdes samman i
finns beskrivningar från 1100-talet ohygieniskt boende, fattigdom och
försökstiden tio år.
f v t. Första litterära vittnesbörden då näringsbrist rådde så ökade tu-

Märkesdagar

1884. Socialdemokraterna lägger
fram första rösträttsprogrammet.
1899. Bruksledningen i Klippan gav
premiärledighet för 1 maj.

Dyraste
”påskägget”
är ”kröningsägget” av
Carl Fabergé.

Dekorerade ägg
från Tyskland.
Påskägg från
Japan.

berkulosen. Det var delvis en ”social
sjukdom”. Samhället stod maktlös.
Räddningen blev Robert Kock (1843
– 1910), som upptäckte tuberkulosbacillen. Därmed togs verkningsfull
medicin fram. Kampen kunde tas
upp i bl a Sverige. Det handlade om
sociala och medicinska insatser,
även kraftfulla åtgärder mot spridning av sjukdomen. 1904 bildades
”Svenska nationalförsamlingen mot
tuberkulos”, 1914 kom en lagstiftning som syftade till att minska
spridningen. Kampen blev framgångsrik. Tuberkulosen minskade
och var in på 1980-talet ner i kring
100 fall per år. Från 1988 ökar den
åter. En orsak är invandringen, som
för hit sjukdomen.

Hemvårdarinnor – hjälpkår 70 år

Att kunna få skattefinansierad hemhjälp är livligt diskuterat i landet.
Föregångare till detta var hemvårdarinnor, där premiären skedde
Som sagt
1944 - med bidrag från staten.
”Läkekonsten är förnämare än all an- Det var kris i befolkningsfrågan i
nan konst.”
Sverige. Födelsetalet var lågt och
(Hippokrates, grekisk läkare år 460- ansågs bero på bristen på hem370 f v t)
biträde och därmed blev belast”Varje läkare och varje politiker har sin ningen för tung på husmor – då
sågs det som naturligt att kvinfavoritdiagnos.”
nan skötta hemmet. 1943 beslöt
(Benjamin Disraeli, engelsk politiker
riksdagen att statligt stöd skulle
och författare)
4

Svenskt målat
1800-tals ägg.

Påskägg – ”mystik och liv i koncentrat”

utgå till kommunerna så att dessa
kunde ställa upp med speciellt utbildade hemvårdarinnor. 1944 stod
en nyutbildad kår på 512 hemvårdarinnor redo att rycka in i hemmen. Syftet var även att motverka
det så kallade fattigdomsproblemet: mindre bemedlade fick råd
med hjälp i bostaden, hygieniska
standarden höjdes och folkhälsan
stärktes. Men det var även samhällets kontrollsystem. Nu kunde
missförhållanden upptäckas, larm

slås, myndigheter gripa in.
Systemet med hemvårdarinnor
fanns till 1960. Då hade välfärdssystemet ändrats, bidraget avvecklades och därmed försvann
hemvårdarinnorna. Karin Carlsson
belyser frågan i doktorsavhandlingen ”Den tillfälliga husmodern –
hemvårdarinnekåren i Sverige 1940
– 1960”.
Idag är frågan om hjälp i hemmen
aktuell, dock av annan orsak än på
hemvårdarinnornas tid.

Boktipset: Klas Åmarks bok ”Hundra år av välfärdspolitik” ger perspektiv på dagens situation.

Dagens rätt

Välkomna! Jessika, nisse & Co

11.00 - 14.00

Klipp ut och spara mig!

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

60:-

Mån: Fläsk å ”lögasås”
alt. Raggmunk me´fläsk och lingon
33 cl
läsk/vatten
Tis: pannbiff me´”lög”
ingår
alt. Falukorv, mos & ägg
Ons: Stekt sill med mos och skirat smör
Panerad sejfile´med Pålles goa fisksås
alt. Falukorv, mos & ägg
Tors: Snitzel med stekt potatis & bearnaisesås
alt. Falukorv, mos & ägg
Serveras
Fre: Wallenbergare med mos, lingon,
mån - fre
gröna ärtor & skirat smör

Gäller tom 24 maj 2014

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

Glakd!
pås
Städpatrullen
- vi städar allt!

Välkommen till

Taxitjänst AB i Klippan!

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

Vi kör taxi för privatpersoner, budtransport till företag.
Vi har också uppdraget som färdtjänstleverantör
till Klippans kommun.
I och med att vi köpt upp Åsbo Taxi har vi kvar chaufförer
som har god lokalkännedomen i Klippan med omnejd.

NYHET

fr o m den 15 april:
Nu kan du köpa vårt

Stamkundskort
för 75:Kortet gäller tills vidare
och ger dig

30 % rabatt

Fasta priser för privatkunder
( gäller ej färdtjänst)

Klippan > < Helsingborg ........... 750:Klippan > < Ängelholm .............. 530:Klippan > < Kastrup.................... 1900:Klippan > < Sturup ...................... 1500:Klippan > < Ängelholm-Flyg .. 575:-

Bra priser och
god service!

på våra ordinarie priser

Nu har vi öppnat för säsongen!
April: tis-sön kl.11-16, maj – sep: kl.10 – 17
(OBS: juli till kl.18)

PÅSKBUFFÉ 18-21 april
Ät hur mycket ni vill av de givna favoriterna
på påskbuffén. Sill och lax, lamm från Bjärhus
Gårdsbutik samt köttbullar (eko-kött från Söderåsen).
På buffén hittar du även vilt från Bonnarps
Hjortgård och massor av annat gott.

225:- /kuvert • Barn 15:- /ålder

0435-140 05
042-120 200
info@taxitjanst.se • www.taxitjanst.se

Boka på info@skaralidsrestaurang.se
0435-44 23 32 • 0708-22 32 81

VARMT VÄLKOMNA!
www.skaralidrestaurang.se

5

bank
Swed orp
Perst

”Ny”invigning av Perstorps lokala bank
Med pompa, ståt, cider, snittar och ansiktsmålning invigde Swedbank i Perstorp sina nyrenoverade lokaler den 31
mars. En strålande solig dag då många
Perstorpsbor passade på att besöka
sitt nya bankkontor.
Som svar på den klassiska frågan ”Hur känns
det” svarar Martin C E Asker, kontorschef i
Perstorp:
– Det här är fantastiskt roligt! Nu slår vi upp
portarna med full styrka och renoveringen
gör att vi kan visa en bank som satsar på
Perstorp.
Din lokala bank
När dörrarna öppnas klockan tio står en stor
skara människor utanför banken. Först i kön
hittar vi Lennart Nilsson som är kund i banken sen flera år tillbaka. Tillsammans med
Martin knyter han upp den röda rosetten
som hänger över ingången och invigningen
är ett faktum!
– Jag tycker det har blivit väldigt fint, säger
Lennart om de nya lokalerna.

har varit med under resans gång och sett hur
allting sakta men säkert tagit form. Vår styrka är att vi känner till Perstorp och är lokala.
På väggarna har vi hängt stora, vackra tavlor
med motiv från Perstorp, säger Martin.
Vågar satsa
Swedbank i Perstorp har fem anställda som
jobbar på plats, dessutom en timanställd
medarbetare och två praktikanter. Utöver
detta finns här också fler specialister inom
private banking, pensions- och försäkringsfrågor som är på plats vissa dagar i veckan.
Dessutom finns Juristbyrån på plats varje
vecka och Fastighetsbyrån har egen mäklare
i bankens lokaler, som är på plats måndagfredag.

Swedbank i Klippan, Perstorp och Örkelljunga jobbar mycket tätt tillsammans och
samtliga medarbetare är mycket nöjda med
de nya lokalerna.
– Det här är ett tydligt avstamp i att Swedbank vågar satsa. Vi har fått mycket positiv
respons från våra kunder som uppskattar de
nya luftiga och ljusa lokalerna. Dessutom kan
– Under nio månader har vi jobbat med upp- vi erbjuda kunderna bättre avskärmning nu
fräschningen och renoveringen. Våra kunder än tidigare i samtalen med bankpersonalen,

6

säger Per Johansson som är områdeschef för
kontoren i Klippan, Perstorp och Örkelljunga.
– Vi är en ”fullsortiment-bank” som kan erbjuda allt det en bank ska erbjuda. Vi jobbar öppet och omtänksamt för våra kunder.
Bankverksamheten förändras hela tiden
och samhället förändras med den. Nu har
vi dessutom en fantastiskt fin plattform att
utgå från och slipper ta emot våra kunder
i byggdammet, säger Martin innan han går
och hälsar ännu en kund välkommen till de
nyinvigda lokalerna.

Tag 3
betala 2!

Söderås

I samarbete med

Foto: TOPNEWS.se - Jan Emanuelsson

Gäller Soulmate under vecka 16!
mna!

välko
tligt
Hjär

Storgatan 32 • Klippan • 0435-157 15
Öppet: Mån-Fre 9.30 -18.00
Lör 9.00 -14.00

Påskerbjudanden!

Ljungbyhed
2014-03-14
Pumpmacken
i Ljungbyhed rivs

2014-04-01
En till sjukhus
efter singelolycka på
Söderåsen

25% på Kreativ insiktsböcker,

affirmationskort och smycken

15% på påskpynt
10% på änglar, älvor och drakar
15% på trädgårdsfigurer
Varför inte ge bort en

aromamassage
till någon i påsk från Acuroma!

400 kr
Ansikte eller Rygg 300 kr
Helkropp

Öppet:
onsdag-fredag 12-18
lördag 10-14
Kapellgatan 8, Klippan
Tel. 0760-44 70 10

Påskförsäljning

Nu är det dags för vår traditionella
påskförsäljning igen. Vi erbjuder rökt
ål, kall-varmrökt lax och inlagd sill i
olika varianter.
Öppettider vecka 15:
Onsdag - Fredag
Lördag

10.00 – 17.00
10.00 – 14.00

Måndag - Skärtorsdag
Långfredag
Påskafton

10.00 – 18.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00

Öppettider vecka 16:

Helsingborg
2014-03-31
Det berör oss alla!
Manifestation mot
fotbollsvåldet.

Välkomna!

SEJRBO & SON AB • TEL: 0435 - 152 43 • www.sejrbo.com

Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det levereras
även videos och bilder på sport, konserter, stora evenemang,
kändisar, kungligheter och mycket mer.

På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.
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ARE
ER BYGG

Proffsiga snickare till din tjänst!
Solen och våren knackar på dörren
och sakta kryper vi ut ur våra vinteriden. Nu börjar den mest hektiska tiden för Er Byggare och de gör sig redo
för att hjälpa dig med dina projekt!
– Solen och våren lockar fram husförändringar. Plötsligt tittar människor
på sina hus på ett annat sätt och vill
förändra och förnya. Då är det bara
att ringa till oss så tar vi hand om det,
säger Fredrik Hjorth som startade företaget tillsammans med Stefan Lindqvist år 2009.
Ett samtal räcker
Båda två har jobbat som snickare i eget företag i flera år innan de slog sig ihop 2009.
Förra året, den 17 maj för att vara exakt, flyttade de till sina nya, stora lokaler i Klippan på
Lantmannagatan. Er Byggare har ungefär 15
anställda och tar även in extrapersonal när
det behövs.
– Vi gör allt inom byggproduktion och vår
specialitet är privata kunder. Dessutom är vi
anslutna till Länsförsäkringar och jobbar med
skadefrågor för deras del i Nordvästra Skåne,
säger Stefan.
När en kund ringer till Er Byggare och vill ha
hjälp med ett byggprojekt så kommer Fredrik
ut och besöker kunden.
– Ibland pratar hantverkare ett språk som
kunden inte förstår. För oss är det viktigt att
kunden förstår vad vi ska göra. Inom en vecka
efter besöket får kunden en offert på hela projektet, vilket gör att kunden inte själv behöver
jaga eventuella underentreprenörer eftersom
vi tar hand om helheten, säger Fredrik.
8

Proffsiga
De nya lokalerna är en viktig del i företagets
framtidsplaner.
– Lokalen har mycket potential. Vi kan ha
ordning, reda och ett stort lager av maskiner,
säger Stefan.

bra med sitt mål att ha en god stämning på
arbetsplatsen.
– Våra snickare är ”all-round”-snickare. De
har ett väldigt varierande arbete med olika
sorters byggarbete i princip varje dag, vilket
gör dem oerhört kompetenta. Kunden ska
känna att vi kan våra saker, och det kan våra
– För oss är det viktigt att vara proffsiga. Tysnickare, säger Stefan.
värr kan hantverksbranschen ibland få ett lite
stökigt och oproffsigt rykte. Hos oss ska kun- – I detta nu håller vi på med takbyte, fönsden alltid känna att vi är proffsiga och kör terbyte, renovering av badrum och hela vilmed raka rör. En bra kommunikation mellan laprojekt. Så det är verkligen varierande upposs och kunden är a och o för företaget, fort- drag vi har, säger Fredrik.
sätter han.
I det ljusa fikarummet doftar det nybryggt
kaffe och fredagsfikan dukas fram när Söderås Journalen är på besök. Fredrik och
Stefan hälsar glatt på snickarna som gör sig
redo för dagens jobb. På väggen hänger en
storbilds-tv med ett excelschema över veckans bygge och projekt. Allt för att snickarna
lätt ska kunna se vilka projekt som är igång
och hur dagen ser ut.
– Vi är fortfarande snickare, men nu bygger
Både Stefan och Fredrik tycker att det är rik- vi företag istället, skrattar Fredrik och Stefan
tigt roligt att driva företag. I dagsläget jobbar och Er Byggare gör sig beredda på att ta
de administrativt även om de kan ta på sig hand om dina byggprojekt.
verktygsbältet om det behövs.
– Vi har duktiga, noga utvalda underentreprenörer knutna till oss och vi jobbar oftast
inom en 5-mils radie. Det gör att vi kan åka
ut och backa upp killarna om det behövs, säger Fredrik.
”All-round” snickare
På Er Byggare är de anställda ”rena” snickare. Övrigt arbete tas in av underentreprenörer. Fredrik och Stefan tycker att de lyckats

HAPPIEND

Du vilar i vårsolen!
GlennHellen Produktion Presenterar

Vi fixar alla dina

byggprojekt!

HeleNe perssON

ker!
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GleNN WisH
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En k

The King and Queen gästar S:t Petri kyrka den 3 maj kl 19.

070-33 90 680 • info@erby.se

Biljetter finns att köpa på pastorsexpeditionen i S:t Petri samt på
Biblioteket och Turistbyrån i Klippan från och med den 17 mars
2014. Biljettpris 180:-. Insläpp kl.18. Välkomna!
Biljettpris: 180 kr. iNslÄpp 18.00

Östergatan 28, Klippan • 0435 - 109 20
www.borjessonsbil.se

Nu rensar vi lagret!
Vid uppvisande av
denna annons får du:

3 liter färdigblandad
spolarvätska
Välkommen!
Gäller till och med 24 maj
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i jobbet

Engagemang, sång och spring!
Att slänga sig på soffan är inget alternativ
för Helene. Tre stora intressen hon har utöver
jobbet är att sjunga och springa samt engagemanget för Ljungbyhed.
– Jag sjunger i gospelkören Arise i Perstorp.
Det har jag gjort i drygt fyra år. Söndagskvällarna när vi har övning är heliga! När mina
barn är iväg på sina aktiviteter brukar jag
snöra på mig joggingskorna. Jag har sprungDen 1 februari började Helene som rektor på it Göteborgsvarvet fem gånger och målet är
Bofinkenskolan. Det började som ett vikariat, att det blir sjätte gången nu i maj.
men blev i dagarna en tillsvidareanställning. Att Helene är engagerad i det hon gör undHon kommer närmast från Tegelbruksgym- går ingen. I september är det dags för val och
nasiet och Åbyskolan där hon varit lärare i för partierna har skolan blivit en av de viktisvenska. Innan dess jobbade hon i 15 år med gaste och mest diskuterade frågorna.
högstadieeleverna på Snyggatorpsskolan.
– Skolan är under lupp nu och alla har åsikter.
– Det är rätt stor skillnad mellan att vara rek- Vi har jättemycket som är bra och fungerar,
tor och lärare. Nu får jag chansen att testa och jag tycker verkligen att föräldrar, pedade tankar och teorier jag haft tidigare när jag goger och lärare tillsammans ska förstärka
varit lärare. Jag har haft många rektorer un- det som är bra.
der mina år som lärare och det har lärt mig
mycket. Det är väldigt stimulerande att vara Det har blivit dags för Helene att starta
dagen. En av rutinerna för henne en vanlig
med och påverka, säger Helene.
arbetsdag är morgonkaffet i personalrumBofinkenskolan i Klippan har klasser från för- met. Då hinner hon prata med lärarna och få
skolan upp till årskurs 6. Här finns även ett lite koll på vad som händer.
fritids och på skolan går 150 elever.
– Efter det blir det administrativt arbete och
– Jag går med glädje till jobbet varje dag. sen går jag en sväng bland eleverna och
Man får ut så mycket av att umgås med elev- kollar läget, säger Helene och tar sig an
er och ta del av deras tankar och funderingar. dagens uppgifter!
Jag har jobbat med alla åldrar inom skolvärlden och varje ålder har sin tjusning, från de
minsta till de största.
Helene Berggren beskriver sig själv
med orden glad, entusiastisk och driven. I Klippans skolvärld är hon välkänd för elever, föräldrar och kollegor.
I Ljungbyhed är hon känd som påskkärring på Blåkullekul, spökfester till
Halloween och sitt stora engagemang
för uppväxtorten. Månadens profil
tycker om att ha saker att göra, och
det märks!

Levande Ljungbyhed
När Helene inte är på jobbet så umgås hon
med familjen. Hon är mamma till tre pojkar
som är 8, 10 och 12 år gamla. Helene är uppvuxen i Ljungbyhed och har varit orten trogen i alla år förutom några år i Göteborg där
hon pluggade till lärare och jobbade extra på
Liseberg.
– Jag vill ha en levande by och vill vara med
och göra Ljungbyhed till ett bra ställe att bo
på. Genom att vara med och engagera mig
i olika projekt kan jag medverka till att få ett
Ljungbyhed som alla trivs i.
Helene är engagerad i Blåkullekul, spökfester
under Halloween, sitter i styrelsen för fritidsgården Holken och hjälper även till att bemanna fritidsgården vissa dagar under terminen.
– Jag fick mycket inspiration när jag jobbade
på Snyggatorpsskolan och de startade sin fritidsgård Open heart. Då fick jag insyn i hur
en sådan verksamhet kan fungera. Jag tycker
att det är en bra mix av gamla och unga i
Ljungbyhed. Att folk kommer ut och träffas
och umgås är målet med alla evenemang jag
är involverad i, säger hon.
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Från vår
”Delidisk”!
Räkbakelser
Sillinläggningar
Sillatårta
Lax
(varmrökt, kallrökt
eller gravad)

och mycket
annat gott
till påsk!
Påskafton (lördag) .........9-18
Öppettider i påsk:
Skärtorsdag .......9-20 Påskdagen (söndag) .......9-18
Långfredag.........9-18 Annandagen (måndag) ...9-18
Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!
HYR DIN FILM HOS OSS!

Ombud för

LJUNGBYHED 0435-44 10 30

Äggstra kul!

På skärtorsdagen klockan 14.00 landar påskkärringarna
i Ljungbyhed! Med sig har de Madaroarna, brandkåren
och mycket annat kul!
Som tur är kommer det bara snälla
påskkärringar och de är extra glada
i år! De firar nämligen 15-års jubileum med Blåkullekul i Ljungbyhed.
Alla barn som kommer utklädda och
går upp på scenen när häxorna kallar
får en hemlig present. Det kommer
att finnas fika att köpa och det blir
tipsrunda för barn och vuxna. Hela
vägen från Blåkulla kommer också
en del djur och det blir bland annat
ponnyridning.
Varmt välkomna hälsar alla påskkärringar i Blåkullekul och
bjuder in stora som små till parken och torget i Ljungbyhed på
skärtorsdagen.

Ta fram kvasten och kom till parken i Ljungbyhed
Nilfisk Compact. 125.3-8

Högtryckstvätt

1995:Teknos

Algrent

59:-

Koncentrat. 1 liter

Wendela

Torkvinda

Blåkullekul
Skärtorsdag kl. 14

Uppträde Madaroarna • Lotterier • Tipspromenad
Ponnyridning • Djur • Försäljning av god fika
Räddningstjänsten • Pris till alla utklädda barn

Välkomna till en trevlig eftermiddag önskar Blåkullekommittén,
Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening samt Ljungbyheds Framtid

Dags för vårstäDNiNgeN!
UltraOne Mini
ttare
•
•
•
•
•

Ord. pris 869:-

599:Storgatan 4 Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

15 års
Jubile
um!

Compact
Lättmanövrerad
Med fjärrkontroll
1800 W
Sköljbart
Hepa-filter

lt lä
Gör al Ord pris 4.290:NU

2.590:-

Begr.
antal
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300 kvm möjligheter!
Tillhör du kategorin som gärna hittar
på undanflykter när det kommer till
träning? Den 16 och 17 april har Studioaktiv 24 öppningsdagar i Ljungbyhed. Då förvandlas undanflykter till
möjligheter! Styrketräningsmaskiner,
konditionsmaskiner, fria vikter, solarium och öppet dygnet runt är något av
allt som kommer erbjudas till rimliga
priser.
– Vårt koncept är att alla ska ha råd att träna.
Studioaktiv 24 finns sedan tidigare i Eslöv,
Lund, Bjuv och Åstorp. De stora koncernerna
missar ofta de mindre orterna, men här finns
också en efterfrågan på träning, säger Marcus L. Andersson som är marknadsansvarig
och personalansvarig för Studioaktiv 24.
Den 16 och 17 april är det öppningsdagar
i det nya gymmet som kommer att finnas i
Kreabs gamla lokaler på Ljungbygatan.
I den 300 kvm stora lokalen finns stora och
fräscha ytor. Lokalen passar perfekt för träningsverksamhet och här fanns sedan innan
omklädningsrum med duschar och toaletter.
– Åke Dahl Fastighets AB har verkligen hjälpt
oss att hitta en perfekt lokal och nu öppnar
vi äntligen!

12

Stort utbud
Receptionen är bemannad under vissa tider
och det kommer finnas ett stort sortiment av
kosttillskott, bars och återhämtningsdricka.
Studioaktiv 24 tar bara in noga utvalda varor
och personalen har utbildning i att ta fram
det bästa för just dig.

vikter kommer man också kunna boka träning med Emma Andreasson, Personlig Tränare.
– Personlig träning är ofta väldigt dyrt. Vi
tycker att alla ska ha råd att träna och även
att anlita en personlig tränare. Med Emma
eller någon av våra andra tränare kan man
utvecklas i sin träning och nå sina mål. Därför
Alla Studioaktiv 24-gym har öppet dygnet
har vi väldigt konkurrenskraftiga priser hos
runt. Som medlem kommer du alltid in i lovåra personliga tränare och de bokas genom
kalerna och kan träna när du kan och har
vår hemsida eller på plats.
tid, även om receptionen inte är bemannad.
Medlemmar har också möjlighet att träna på Positiva konsekvenser för
alla andra av Studioaktiv 24:s anläggningar både samhälle och individ
utan någon extra kostnad.
Marcus och Studioaktiv 24 ser många posi– Studioaktiv 24 är ett gym för gemene man tiva konsekvenser med att öppna upp på de
och vi riktar oss till vardagsmotionären. Vår mindre orterna. Förutom att det blir lättare
filosofi är att det ska vara billigt att träna. Hos för folk att träna så betyder det även en del
oss kostar det från 99 kronor i månaden och för samhället.
sen väljer man själv till vad man vill.
– I Bjuv var det ganska stökigt kring centrum
För Marcus och hans kollegor på Studioaktiv innan vi öppnade. När vi hade öppnat fanns
24 är det viktigt att visa medlemmarna att det plötsligt något att göra och många hade
man är ett företag som bryr sig om sina med- saknat ett gym. Det är roligt att vara med
lemmar. Företaget har sin egen servicetekni- och skapa någonting som lyfter byarna där
ker och det finns regler som man är väldigt vi öppnar.
noga med för att hålla det rent och snyggt. Nu finns det helt enkelt inga ursäkter längre!
Studioaktiv 24 erbjuder dig en träningsanläggning med allt vad du kan önska dig, öpPersonlig tränare
Förutom ett komplett utbud med styrketrä- pet dygnet runt, bra priser och på hemmapningsmaskiner, konditionsmaskiner och fria lan i Ljungbyhed!

Träning på dina villkor – ÖppeT dygneT runT

16:e och 17:e april
öppnar vi i Ljungbyhed!
vi Släpper de 30 fÖrSTa årSkorTen fÖr 1295:därefTer Släpper vi 70 årSkorT
fÖr 1895:- alTernaTivT Träna
graTiS fram Till 1 auguSTi vid
Tecknande av auTogiro!
vi finns på följande orter:
lund porfyrvägen 5
eslöv per Håkanssons väg 38
Bjuv n. Storgatan 10
åstorp Torggatan 15
ljungbyhed ljungbygatan 22

Tel. 010-495 24 24

gr SoL
a
a
öp tiS u
pn
ing nder
en
!

TRÄNING PÅ DINA VILLKOR - ÖPPET DYGNET RUNT

först till kvarn gäller. medlemsavgift tillkommer på alla kort för nya medlemmar. åldersgräns 16 år.
erbjudandet gällande autogiro gäller enbart kort med 12 mån bindningstid och detta kort övergår
till ord. pris fr.o.m. 1 aug 2014. Studioaktiv 24 reserverar sig för felskrivningar.

Voff vad kul!
När du kör av från riksväg 21 vid Bruket i Klippan så passerar du Skytteskogen och en hundträningsanläggning på höger sida. Det är där Rönne
Hundungdom håller till! Här tränar
och tävlar nybörjare och tävlingsekipage sida vid sida.
Åsa Nilsson är ordförande i föreningen
som funnits sen 90-talet.
– Vi är från början en ren agilityklubb,
men nu har vi även börjat med kurser i
rallylydnad för att bredda oss ännu mer,
säger Åsa.

Foto: Rönne Hundungdom

– Under våren kommer nya kurser att
starta. Är man sugen på att gå agility eller
rallylydnad med sin hund så kan man hålla
utkik på vår hemsida för kursstart.
Klubben har ofta ekipage ute på tävlingar i
hela Sverige och ordnar även klubbtävlingar (du hittar datum för dessa på klippanshopping.se under fliken ”Evenemang”).
Klubbtävlingarna är öppna för alla som vill
tävla. Du behöver inte vara medlem i klubben, men vill du tävla om klubbmästerskapet krävs ett medlemskap.

E
RÖNN ungdom
HUND

Friträning
I månadsskiftet april/maj kommer klubben börja med friträningar varje torsdagkväll.
– Det är främst för medlemmar men alla
är givetvis välkomna. Kanske är man sugen på att lära sig mer om sporten, få
råd och tips och då går det utmärkt att
besöka oss på torsdagarna.
Träningsplanen är stor och delvis inhägnad och här finns många hinder tillgängliga.
– Under alla mina år som ordförande
har vi fått ha våra saker till största delen
ifred. Visst, ibland är det någon eller några som saboterat men jag tycker ändå att
det fungerar bra. Alla som är medlemmar
i någon hundungdomsklubb får lov att
använda planen för träning.
Till Rönne Hundungdom är alla välkomna, gammal som ung.
– Namnet lever kvar sen starten, men vi
är såklart en klubb för alla, inte bara ungdomar, avslutar Åsa och hälsar dig och
din hund välkomna till klubben för rolig
och givande träning.
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Vinnarna skapade
vackra arrangemang

Fyra glada vinnare i Söderås Journalens februaritävling samlades på Olanderssons blommor i
Ljungbyhed en solig vårdag.
Emma, Lena, Bitte och Anneth fick under ledning av
Kjerstin Lindqvist, ägare till affären, hjälp att göra vackra
påskkransar.
– Blommor för mig är glädje och vårkänslor. Jag älskar
blommor och blir så glad av dem, säger Bitte Rosenqvist
som passar på att inspireras av allt vackert och kreativt
som finns hos Olanderssons.
Lena Herven håller med.
– Jag tycker om att arbeta kreativt. En sån här kurs är
perfekt när man vill ha hjälp med nya idéer och metoder.
Att arbeta med blommor är relativt snabbfixat och man
får snabbt ett resultat, säger hon och sätter ytterligare en
fjäder i sitt vackra arrangemang.
Dolda talanger
Kjerstin är imponerad av deltagarna.
– De har dolda talanger hela gänget och är väldigt duktiga. Det vi gör idag är påskarrangemang och påskkransar.
Krysantemum, nejlikor, björkris och fjädrar trängs på borden och blir tillbehör i arrangemangen. Anneth Persson
samlar på sig massor av inspiration samtidigt som hon
skapar en vacker krans.
– Det är så roligt att vara kreativ och få inspiration från
Kjerstin och affären.
Nya idéer
Emma Roth tycker om att pyssla. När hon läste att Söderås Journalen tävlade ut möjligheten att vinna ett kurstillfälle hos Olanderssons blommor så nappade hon direkt.
– Här får jag massor av idéer och nu har jag fått lära mig
hur jag kan göra snygga kransar. Jättekul! Och fint blir
det också, säger hon.
Vi lämnar vinnarna och Kjerstin på Olanderssons blommor. Kreatörerna får ta en liten paus i skapandet och Kjerstin bjuder på fika i den blomstrande butiken.
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VÅRkRukoR
GälleR VeckA 16

Stidsvig

Dagens lunch
V.16 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Alt 1:
Sallad:

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

Alt 1:
Alt 2:
Sallad:

Crescent Dam- och Herrcykel
7 växlar
3 växlar
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EKSTRANDS CYKEL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN Vard 9-18 Lörd 9-14

EN I CENTRUM

Behåll fasaden!
/ Självrengörande / Testad i extremt väder /
Upp till 16 års hållbarhet / Torkar snabbt

Täckfärg

Cuprinol vattenbaserad 10 l vit, är en halvmatt
täckande färg avsedd för målning av träfasader.
Ord. pris:06-04-03
1225:- /st
10.47.56

Fasadpensel

Anza Elite vinklad 100 mm.
Penseln är lämplig för målning
av fasad, staket och tak. Ord.
pris: 184:- /st

Nu: 138:- /st

Stängt
Pocherad fisk med ägg- och persiljesås
Skånsk kalops med rödbetor
Ärtsoppa med pannkakor
Schnitzel med stekt potatis och örter
Stekt potatis, ägg och bacon
Broccoligratäng med kassler
Rostbiff

Tacopaj
Tonfisk
Plommonjärpar med pressgurka
Pocherad fisk med dillsås
Stekt fläsk med löksås
Köttfärssoppa, dessert
Kycklinggryta
Pytt i panna med ägg och rödbetor
Rostbiff och potatissallad
Ost/skinka

Fredag:

Biff à la Lindström
Stekt fiskfilé med gräslökssås
Korvgryta med ris
Ärtsoppa och pannkakor
(sista gången innan sommaren)
Helstekt fläskfilé med grönpepparsås

Alt 1:
Alt 2:
Sallad:

Spagetti och köttfärssås
Ost/skink paj
Grekisk

V.21 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Wienerfärs med lingon
Flundrafilé med stekt smör och citron
Honungsgriljerade revben
Ugnsbakad falukorv med potatismos
Champinjon-gratinerad kassler
Stekt isterband med dillstuvad potatis
Blomkålsgratäng med skinka
Mozzarella

Välkomna

Cuprinol 10 l vit, 2 in 1 - Fasadfärg och grund- färg i ett.
Heltäckande vattenburen
oljefärg för målning av trä
utomhus. Ord. pris: 1948:- /st

Trägrund

Nu: 1461:- /st

265:- /st

KLIPPAN
Storgatan 81 / 0435-44 89 50

V.19 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Alt 1:
Alt 2:
Sallad:

/ 2 i 1 – ingen grundning behövs.
/ Testad i extremt väder.
/ Upp till 12 års hållbarhet.

Fasadfärg Plus

Alt 1:
Sallad:

V.20 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:

Erbjudandena i denna annons gäller t o m 15/5 2014.

Janssons med ägghalva
Räk

V.18 Måndag: Pannbiff med lök
Tisdag: Stekt strömming med potatismos
Onsdag: Hawaiigryta med ris
Stänger kl. 13.00
Torsdag: Stängt
Fredag: Stängt

Alt 1:
Alt 2:
Sallad:

RD C420
ordic Line Citycyklar
NDE!

Nu: 918:- /st

V.17 Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Köttbullar
Fiskpanetter med dillmajonäs
Apelsinglaserad kotlettrad med grönsaker
Vårkyckling med primörer (påskbakelse)
Stängt

Cuprinol
vattenbaserad
2,5 l, vit.
Ord. pris: 353:- st

Grundolja Träbas
Cuprinol
vattenbaserad 2,5 l.
Ord. pris: 515:- /st

Nu: 386:- /st

önskar Linda med personal!
Dagens (2014) kostar 70 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör,
kaffe & liten kaka. Häfte med 10 lunchkuponger kostar
600 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Numera tar vi Visakort.

Kärrvägen 1, Stidsvig
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38
www.et-catering.se
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Här är
ute inne!

Niklas Andersson kommer från en företagssläkt i Klippan.
Hans farfar startade Stigs Autoshop som idag drivs av
hans pappa Thomas och farbror Kent. Niklas hade tankar
på att arbeta i fordonsbranschen, men istället för bilar blev
det möbler. Ängelholms Utemöbler är en av de första butikerna du möter när du kommer in i Ängelholm från väg 13.
Klippansonen Niklas välkomnar dig till möbelaffären där
du hittar möblerna till trädgården, uterummet och altanen!
Niklas hade jobbat i sju år på Flextoline i Ängelholm när han i februari 2013 tog över butiken. Flextoline hade samma inriktning med
utomhusmöbler, men för att göra det lättare för kunderna att förstå
vad man säljer i de stora lokalerna bytte Niklas namn till Ängelholms
Utemöbler.
– Jag har lärt mig mycket från min pappa och har vetat om att det är
mycket jobb med att driva eget företag. Pappa frågade mig när jag
tog över om jag var säker på vad jag gav mig in i. Och det var jag!
Jag har ju sett vad det innebär att ha eget företag genom jobbet på
Flextoline och genom min familj, så jag var väldigt förberedd på att
bli egen företagare.
Service utöver det vanliga
Niklas och Leif Hansson jobbar i företaget. De turas om att vara ute
i butiken, jobba på kontoret och köra ut med leveranser.
– Leif och jag har ett servicetänkande utöver det vanliga. För oss är
det viktigaste att kunden får proffsig butiksservice och åker hem
med ett köp som man är nöjd med i många år.
När man kommer in i de stora lokalerna möts man av utemöbler av
alla de slag.
– När vi plockar upp säsongens varor är det rena julafton, säger Leif.
– Trenden just nu är mycket konstrotting. Det är ett bra material
som är väldigt tåligt och snyggt. Vi har både moderna utemöbler
i aluminium, konstrotting och aintwood men även klassiska trädgårdsmöbler i trä och stål från välkända leverantörer, säger Niklas.
Även ”vanliga” möbler
Under höst- och vintersäsongen blir butiken en ”vanlig” möbelaffär
med inomhusmöbler. Då kan du som kund hitta sängar, soffor och
köksmöblemang bland annat.
– Som med allt annat i butiken är vi flexibla kring detta och tar in
möbler efter kundernas efterfrågan. Det bästa med jobbet på Ängelholms Utemöbler är just kontakten med kunderna. Att ha ett eget
företag är nya äventyr varje dag, säger Niklas.
– För både mig och Niklas är det viktigt att kunderna vet vad de har
köpt. Vi är alltid noga med att kunderna vet hur de ska vårda sina
nya möbler så de varar i så många år som det är tänkt, fortsätter Leif.
Niklas bor i lägenhet i Klippan. Han har ingen trädgård att ha utemöbler i, men på balkongen finns givetvis ett snyggt möblemang
från den egna butiken. Han jobbar väldigt mycket, sju dagar i veckan för det mesta, men när tid finns umgås han med familjen och
flickvännen.

Niklas tips
Köp utemöbler som kräver
mindre underhåll, man ska
inte jobba när man är ledig!

Lånesläp, hemkörning och tillbehör
Den personliga servicen, mötet med kunderna och intrycket av företaget är som sagt väldigt viktigt för Niklas och Leif.
– Vi har gratis lånesläp till alla våra kunder och erbjuder också hemkörning. Vi har ett stort sortiment av möbelskydd och produkter till
utemöbler och är måna om att kunderna får rätt möbler för sitt liv
och sina intresse.
Niklas och Leif älskar den här tiden på året lite extra. När våren slår
till med sin fulla kraft längtar folk ut i trädgård och uterum. Då finns
Ängelholms Utemöbler givetvis där för dig.
– Vi hjälper och inspirerar dig alla dagar i veckan. Välkomna hit för
personlig service, ett annorlunda utbud och bra kvalitet, avslutar
Niklas och hjälper ännu en nöjd kund att lasta in sina nya utemöbler
i lånesläpet.
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Välkomna till en riktig utemöbelbutik!

ande
Erbjud pril!
under a

Fri frakt
Vardagar 10-18
Lördagar 10-16
Söndagar 11-16
Välkomna!

i Söderås
Journalens
utgivningsområde!
Värde 500:-

Åkerslundsgatan 6 • Ängelholm • 0431-833 70 • angelholmsutemobler.se
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Tel 0435 - 77 90 50
www.adaptmedia.se
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TRENDI
SKOR

Vårskor för
hel a familjen

När du som kund stiger in genom dörrarna
hos Trendi Skor i Perstorp möts du av det
allra senaste vårmodet för fötterna. Utbudet är stort, här finns skor för alla åldrar och
till hela familjen. Kjersti Landgren bytte för
23 år sedan yrkesinriktning och blev butiksägarinna. Ett val hon aldrig ångrat!
– Jag jobbade som förskollärare i 12 år innan
jag tog över Trendi Skor. Genom bekantas
bekanta fick jag höra att butiken var till salu
och jag slog till.
Att driva butik var inte helt nytt för Kjersti, även
om hon först valde att utbilda sig till och arbeta
som förskollärare. Tillsammans med sin mor hade
hon drivit garn- och barnklädesbutik i Riseberga,
så intresset för en egen butik har alltid funnits där.
De flesta inköpen till Trendi Skor gör Kjersti på en
stor inköpsmässa i Varberg.
– Under året blir det lite fler kompletteringar och
det är väldigt roligt att se utbudet på mässan, säger
Kjersti.
23 år med skotrender
Med 23 år i bagaget inom skobranschen har Kjersti
sett många trender komma och gå.
– Det har verkligen funnits det mesta. Alla sorters
klackar och olika spetsiga eller trubbiga skospetsar
har kommit och gått. Den märkligaste skon som
jag sålt var nog Buffaloskon. De hade jättehög sula
hela vägen under skon och var väldigt populära
på 90-talet! Jag hade själv aldrig några sådana på
mig, skrattar hon.
Vårmodet präglas av mycket sneakers, både till
dam och herr.
– Idag är folk inte på jakt efter skor som matchar
den övriga klädseln lika mycket som förr. Nu vill
många människor ha skor som sticker ut och syns,
säger Kjersti och erkänner att hon själv inte har så
många tokiga skor. Hon gillar att det idag finns
många skor som är både snygga och bekväma och
så beskriver hon också sin egen skosmak.
Service och personligt bemötande
Kjersti hoppas att 2014 kommer bli ett år då kunderna fortsätter att handla hos Trendi Skor.
– För mig och mina anställda Maria och Marianne
är det roligt att kunna erbjuda service och ett personligt bemötande. Även min dotter Emelie har
jobbat här en del.
Det återstår att se vad skotrenderna för 2014 kommer att bjuda på. En sak är i alla fall säker. Det
senaste skomodet hittar du hos Kjersti och Trendi
Skor.
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Vårmode

Påsk
tävling!
Handla
för minst
400 kr och vinn
ett presentkort
på 500 kr !

600:-

Familjesidan
En Tjej • Född 130914
Vikt: 3 710 gr • Längd: 51 cm

som glittrar!

På Söderås Journalens
Familjesida kan du gratulera,
lyckönska och visa hela
världen dina nyheter.

499:Gilla oss på

Bonuskort

Köpmangatan 19, Perstorp • Tel 0435 - 346 68
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EGRAVNINGSBYRÅ
BBEGRAVNINGSBYRÅ
RÖSTÅNGA

Fyller barnbarnet år?
Har din dotter tagit sin
examen? Har ni gift er?

Enya

Rebecca Ek-Lorentzon &
Henrik Lexander
Elmer & Martha

Du väljer själv hur stor eller
liten din annons ska vara.
Vi har ett enkelt modulsystem, där du köper så
många moduler som du
behöver.

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Söderåsjournalen

B

Billingevägen
- Röstånga
- 0435-91570
Billingevägen
8 8- Röstånga
- 0435-91570
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Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
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dygnet runt, året om

Mikael
Karlsson
Mikael
Karlsson

gärna
på vår
hemsida
LäsLäs
gärna
mermer
på vår
hemsida

Mikael Karlsson

Läs gärna mer på vår hemsida

www.begr-byra.se
www.begr-byra.se

ADAPT MEDIA
TEL. 0435 - 77 90 50 • fax 0435 - 77 90 59
familjesidan@soderasjournalen.se • www.klippanshopping.se

www.begr-byra.se

10,7
x 7,1
10,7
x 7,1
10,7 x 7,1

Socialdemokraterna i Klippan, Perstorp och Örkelljunga firar
årets 1:a maj i Klippan!
Kl. 08.00 Sillafrukost (Allétorget), kl. 09.30 Samling för 1:a maj
tåg (Torget), kl. 10.00 Avmarsch mot Allétorget, kl. 10.30 Tal
av Thage G Peterson.
Underhållning av Rangers! Ansiktsmålning. Varm korv m.m.

Alla medlemmar och
sympatisörer är välkomna!
Mer information hittar du på vår
webbsida eller Facebookgrupp!
Johan Pettersson, 070-496 73 63
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Föreningssidan
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.

Klippanbyggdens natur
Fågelskådningens dag

4 maj kl. 9.00 - 12.00 vid ”Dammarna” i
Perstorp är det fågelskådning, samling vid
Netto i Perstorp. Följ med till det spännande sjöområdet vid Perstorp. Observationer
på fiskgjuse och storlom. Tag med kikare
och ordentligt med fika så ses vi! Kontakt:
Erik Persson, tel: 0435 - 44 04 41.

SPF Färingtofta

Söderåsens Brukshundklubb

Motionsdans

Påskpromenad

SPF Färingtofta inbjuder till motionsdans i
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
• Torsdagen den 24 april kl. 14.00 – 17.30
TUBOYS spelar.
• Torsdagen den 8 maj kl. 14.00 – 17.30
REID & COMP spelar.
• Torsdagen den 22 maj kl. 14.00 – 17.30
STARDUST spelar.
Cykelexkursion
Vi
bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
18 maj kl. 9.00 - 13.00 är det cykelexkurpensionärer
är välkomna. Medlemskontroll.
sion i Klippans norra delar, samling: Best
Western i Klippan kl. 09.00. På små vägar, Vårfest
både asfalt och grus, skall vi leta oss fram Vårfest i Tornsborgs Tivoli lördagen den 3
till pärlor i vår vackra bygd. Vacker natur maj kl. 18.00, STÄMBANDET (f.d Munch:s
och intressant kulturhistoria. Turen tar c:a Trio) spelar. Mat serveras kl. 18.00 och
3-4 timmar. Ta med rejäl fika.
insläpp är kl. 17.00. Pris 200:- för egna
Kontakt: Roland Billquist tel: 0435 - 138 58, och stödmedlemmar i SPF Färingtofta.
Medlemmar från andra pensionärsförenmail: m-r.billquist@tele2.se
ingar betalar 300:-. Anmäl senast 24 april
Trollsländeinventering
till telefon 0435 - 44 10 64. Välkomna.
Trollsländeinventering är en trevlig aktivitet
i fint väder i form av en kamratcirkel. Inga
förkunskaper krävs. Vi lär oss tillsammans.
Kontakta Gunnel Björkman 070 - 522 26 05. Aktiviteter
Hemsida: klippan.naturskyddsforeningen.se • 17/4 Påsklunch i PRO-lokalen
• 24/4 Beredskapsmuseet, vi går på den
gamla Klippanbussen Nettan vid Torget
kl. 13.00.
Årsmöte
• 6/5 Styrelsemöte
Årsmöte den 13 April kl. 14.00 i Klöva • 12/5 Dans i Tingvalla, Åstorp, Liljas spelar.
Hallar. Underhållning av Klippans Musik • 12/5 Kvidinge, Sånnagården m.m.
Kapell och enkel förtäring.
• 13/5 Medlemsmöte med underhållning,
restaurang Senioren.
Kulturkväll
•
18/5 - 21/5 Polenresan, med avresa från
Kulturkväll i Klöva Hallar den 15 maj med
Klippan
18/5 c:a kl. 18.30.
Ingmar Skogar. Välkomna Styrelsen.
Mer information finns på PROs hemsida
www.pro.se/klippan eller ring Stig Ålund,
International Artists
ordförande, på 0435 - 126 16 eller Gudrun
Society Europe
Aldén, vice ordförande, på 0435 - 212 29.

PRO Klippan

V. Sönnarslövs Bygdeförening

I.A.S.E

Påskutställningar

Huvutställning 18/4 – 21/4 på Wideröra
Herrgård, Ekeby. Utställningar även på
Åstratorps gård mellan Riseberga och
Perstorp, Galleri Linden i Åstorp, samt
öppna ateljéer i Röstånga och Perstorp. Se
utställningsbroschyr på: www.iase.se

Ljungbyheds if
Bakluckeloppis

Lördagen den 26/4 vid Ljungby skola
(klubbhuset). Kl. 10.00 – 14.00. 150 kr/
deltagande bil. Fika finns att köpa.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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Påskpromenad, öppet för både medlemmar
och icke-medlemmar, långfredagen den 18
april kl. 09.30.

Medlemsmöte

Medlemsmöte den 1 maj kl. 19.00 i klubbstugan. Efter mötet bjuds på något gott att äta.

Tävlingar

Tävlingssäsongen startar nu i april och intresserade medlemmar som vill hjälpa till som
funktionärer kan skriva upp sig på lista i
klubbstugan.
• 27 april - lägre och högre klass, spår.
• 3 - 4 maj - rallylydnad, alla klasser.
• 11 maj - agility, klass 1.
• 25 maj - lydnad, alla klasser.
För den som vill vara åskådare går det givetvis också bra.

Valpkurser

Valpkurser startar löpande under året, övriga
kurser varierar efter anmälningsläge m.m.
Mer information om kurser, tävlingar och aktiviteter angående plats, detaljer och anmälan
finns på hemsidan: www.soderasensbk.se

Riseberga-Färingtofta
Hembygdsförening
Aktiviteter

• Kulturkväll 24 april kl. 18.30, Barbro och
Lennart kåserar, Arkivlokalen i Ljungbyhed (under Biblioteket).
• Vandring 3 maj kl. 10.00 Färingtofta
norra, samling Färingtofta kyrka
• Hemvändardag i Färingtofta, 18 maj
har vi bokbord i Tornsborg och Öppet
Hus i arkivet i Polemanska huset.
• Vandring 1 juni kl. 9.00 - 12.00, vi besöker vi Guvarp-Klingstorpsbäcken och
undrar varför Flodpärlmusslan finns.
Samling Färingtofta kyrka. Alla välkomna!
Kontakta Barbro tel. 0435 - 147 34, MajBritt tel. 0435 - 44 08 81, eller Erling tel.
0413 - 222 20.

Ljungbyheds Golfklubb

Perstorp Naturskyddsförening SPF Tycho Brahe

Resultat Vintertouren 2013-2014

Program, maj 2014

Vintertouren 2013-2014 vanns av Hans
Pommer på 475 p, Kenneth Lindqvist,
370 p, Torbjörn Davidsson, 330 p, Göran
Sjöblom, 300 p, Rolf Persson, 300 p, Göte
Losell, 300p, Krister Wiksander, 295 p,
Göran Svensson, 275 p, ”Otta” Lööw,
265 p, och Kenneth Hjelm, 265 p. Lite
fakta: Pågick 26 oktober 2013 - 23 mars
2014. 18 omgångar okt-dec 2013 och
19 omgångar jan-mars 2014. (Inställt fem
gånger.) 60 medlemmar har deltagit och
37 har stått på prispallen. 909 starter på
37 omg.
Man fortsätter nu verksamheterna med
tisdags-golf herrar, kvällar och H55+ på tisdagsförmiddagarna, start den 8 april och
veteranerna börjar onsdags-golfen den 9
april.
Serielagen, herrar, har klubben 8 stycken
med i Skåneserierna från H35 till H75.
H55/2 har hemmamatch 15 maj. H35
hemmamatch 22 maj. Övriga lag har
hemmamatcher i augusti-september. För
mer info om tider m. m. gå in på hemsidan
under fliken KLUBBEN-HERRKOMMITTÈN.

• Fågelskådningens Dag, alt. 1, lördagen
den 3 maj. Uggleskogen med samling
kl 8.00 vid Ugglebadet och vid våtmarken med samling kl. 10.00 invid Äggpackeriet. Inventering av fågelbeståndet.
Kontaktperson Pia Steffert tel. 0435 - 316 21.
• Fågelskådningens Dag, alt. 2, söndagen
den 4 maj kl. 9.00-12.00 med Klippans
Natur, ”Dammarna” vid Gustavsborg.
Samling vid Netto i Perstorp. Kontakt: Erik
Persson tel. 0435 - 44 04 41.
• Vandring runt Perstorpssjöarna lördagen
den 24 maj med samling kl. 6.00 vid
Perstorps Hotell. Beräknad återkomst
kl. 10.00. Har alla flyttfåglar kommit?
Kontaktperson Pia Steffert tel. 0435 - 316 21.

Övrigt

Medtag kaffekorg/matsäck och oömma
kläder. Ring gärna någon i styrelsen om
ytterligare information. Medtag gärna
kikare vid fågelskådning. Har Du tips om
aktiviteter, önskemål och krav av något
slag så hör av Dig till någon i styrelsen.

Årsmöte

SPF Tycho Brahe har haft årsmöte på medborgarhuset Ljungbyhed av föreningens
154 medlemmar hade 37 deltog. Efter mötet avtackades avgående medhjälpare och
ordförande med blommor. Därefter överlämnade Inger ordförandeklubban till den
nyvalde ordföranden Göran Johansson
som tackade för förtroendet.

Aktiviteter

• 15 april kl. 14.00 månadsmöte på Medborgarhuset. Vad händer på gamla F5?
• 13 maj, dags att möta våren på
Trumpetarbostället, kl. 13.30.
Anmälan, Ann-Marie 0435 - 44 01 42 eller
Gunnel 0435 - 44 12 67, senast 6 maj.
Se mer av föreningens aktiviteter, gå in på hemsidan: www.spf.se/tychobraheljungbyhed

Hur går det till?
Ni skriver själv texter och ansvarar för
att de är rätt. Vi förbehåller oss rätten
att redigera dem vid behov. Maila in
detta till:
foreningssidan@soderasjournalen.se

Flytta med Länsförsäkringar
Förbered dig inför
din försäljning!
Kontakta oss för goda tips och
råd eller för en värdering
- helt kostnadsfritt.

Välkommen att kontakta oss
för att hitta ditt drömhus!
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Reg.fastighetsmäklare

Camilla Asp
Reg.fastighetsmäklare

För mer information om objekten se

Glad Påsk!
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Aktiv ungdomsförening i
Östra Ljungby bygdegård

Östra Ljungby och
Stidsvigs ungdomsförening

Östra Ljungby och Stidsvigs ungdomsförening startade
2011. Vid starten inledde man med bio i Östra Ljungbys bygdegård. Sen dess har föreningen utvecklats och kan idag
erbjuda bland annat fritidsgård!
Anneli Hammarbäck är ungdomsföreningens ordförande och har varit
med sen starten.
– Det behövs något för barnen här. Jag blir så glad när jag ser deras
glädje, svarar Anneli på frågan varför hon engagerar sig.
Till fritidsgården kommer barn och ungdomar i åldern 6-14 år. Fritidsgården hyr in sig i bygdegården i Östra Ljungby och har öppet varje
onsdag.
– Målsättningen är att ha öppet precis som förra året (49 st onsdagar),
men det är osäkert om vi lyckas hålla lika mycket öppet i år igen.
Det är Anneli och en del andra utomstående eldsjälar som bemannar
den, bl.a. Annelis mamma som är fritidspedagog.
– Det fanns och finns ett stort behov av en fritidsgård för barnen här
och området runt omkring. Ibland sitter besökarna utanför och väntar
när vi öppnar! Alla vi som bemannar fritidsgården har andra jobb och
har ingen möjlighet att hålla öppet mer, även om det såklart är drömmen, säger Anneli.

Foto: Östra Ljungby och Stidsvigs ungdomsförening

Ungdomsråd innan styrelsemötet
Föreningen hade årsmöte i slutet av mars.
– Innan varje möte sammankallas ungdomarna till ett ungdomsråd.
Där röstar de på olika förslag som kommit in som vi sen tar upp i styrelsen. I år kom vi bland annat fram till att vi ska försöka ha fler disco
än vad vi hade i fjor och sen planerade vi vår årliga resa. Förra året var
vi på Liseberg och året innan på Tivoli. Då hyr vi en buss och alla som
vill får åka med.

Marksten Dekorsten Stenmjöl Bärlager Matjord Singel Sand Grus

Direktlastning - Hemkörning - Storsäck

070 - 665 91 50

Fritidsgården i Östra Ljungby har som målsättning att ha öppet varje
onsdag. Ojämna veckor är det öppet 18.00-19.30 och jämna veckor
17.00-19.00.
I samband med skollov har man oftast öppet lite mer. Till påsklovet ska
fritidsgården ha öppet i tre dagar och det blir både biovisning, disco,
knytkalas och pyssel med påsktema.
– Kom gärna och hälsa på oss i bygdegården! Just nu har vi ett stort
behov av att få in fler frivilliga vuxna till fritidsgården! Gärna en pysslig
farmor eller spelsugen morfar som har tid över, avslutar Anneli.

Äntligen vår!

till nytt
ta
y
b
tt
a
e
g
lä
t
e
d
r
Nu ä
ästa vinter!
n
r
fö
in
m
te
s
y
s
e
värm
Kom in och prata med
oss om luft/vatten
värmepumpar!

STORSÄCK

Med våra storsäckar kan ni smidigt få
leverans hem. Säckarna är lätta att handha
även där det är ont om plats i trädgården.

KMT Klippans Maskintjänst AB • Åbytorpsvägen 25, Klippan
info@kmt-klippan.com
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nvänd et!
RÖRMONTAGE
AB
A
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
rag
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

Rot-avd

Äntligen trädgårdstid!
Nya friska äppelträd
för den lilla trädgården!

Njut av ett
vackert
blommande

träd!

Elise, Santana och Rubinola
Nu blommar magnolian!

Vi erbjuder tandvård
för hela din familj!
Barn 3-19 år kostnadsfritt

Rustica Rubra och Genie

Näsduksträd/
Duvträd

Välkomna till oss!

Läs mer på www.bjarhus.se

Öppettider:
Måndag - fredag 10 - 18
Lördag
10 - 14

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

Storgatan 20, 264 34 Klippan

Tel. 0435-104 69

Öppettider: Mån-ons 7.30-17.00, tors 7.30-14.00

Födelsedag, Konfirmation,
Student eller Bröllop?

Kalla fat

Beställ före 16/5
och få 15% rabatt

Hemlagat på riktigt! Vi har smakfulla
erbjudanden till alla er som planerar
festligheter! Alla brickor är färdigdekorerade på serveringsfat. Vi arbetar
efter hantverkmässiga metoder och
alla charkdetaljer förädlar vi själva,
det är detta som gör oss unika. Det är
viktigt för oss att du är nöjd!
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Öppet i påsk!

Skärtorsdag 10-18
Påskafton 10-14
Vi hjälper dig med
påskmaten. Ekologiskt
lamm och nötkött från egen
gård. Massor med goda
charkuterier, grönsaker och
allt som en riktig lanthandel
skall innehålla.

Event på gården

Grillbuffé
Hör av er till oss
för offert

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Ekologiska
köttlådor
Nöt och lamm.
Se vårt utbud på
vår hemsida

• 10 maj Vinprovning med Philippe Gimel
• Ekologiska matvandringar i fårens marker
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Foto: Simon Olsson

Så blir du ett
loppis-proffs!

LOP
DAG PISS!

Några av Simons fina
loppismöbler som han fixat till.
Vill du inspireras av hans fynd
kan du följa honom på Instagram:
usoinredare
Simons bästa tips!
• Leta efter garageloppisar, gårdsloppisar
och flyttloppisar för de bästa fynden!
• Var på plats lite innan öppning!
• Var snäll mot dem som kan hjälpa
dig att ta hem grejerna!
• Pruta lagom!
• Var inte rädd för att måla och
ändra på det du fyndat!

Med solen och värmens återkomst blommar också loppisarna upp. Det har blivit dags för garageloppisar, flyttloppisar,
söndagsloppisar och föreningsloppisar.
En som har koll på det här med loppis, auktion och second hand är
Simon Olsson från Klippan. Simon har alltid haft ett intresse för fynd
och udda prylar, något som man kanske inte alltid förknippar med en
15-årig kille!
– Min gammelfarmor åkte runt på loppisar överallt och mina föräldrar
gillar också att fynda secondhand. För min del är det udda möbler och
roliga småprylar som jag är på jakt efter. Ofta målar och fixar jag till det
jag köpt för att få den rätta vintagekänslan, säger Simon.
Var på hugget!
För att hitta de bästa fynden har Simon lite knep som han inviger dig
som läser Söderås Journalen i.
– Försök att vara på plats lite innan öppning. De bästa sakerna går
oftast först och då gäller det att vara på hugget. Det är klart att det är
billigare precis innan stängning, men det är inte alltid så lätt att hitta
fynden då.
Internet har också blivit en källa till second hand-fynd och där hittar
Simon en hel del. Så pass mycket att han har ett stort lager med möbler och saker som han köpt på sina loppisfärder och Internetsidor som
Blocket och Tradera.
– Jag har turen att ha en bror och föräldrar som har körkort och släp.
Så det händer ju att jag får tjata lite på dem så att jag kan åka och
hämta mina fynd, skrattar Simon.
Simons dröm är att bli inredare. Att få arbeta med att blanda gammalt
och nytt och ge fynden ett nytt liv.
– En egen butik med alla mina fynd är såklart också en dröm….
En sak är säker! Är du ute på loppisar i Klippantrakten och letar efter
de finaste, udda och bästa fynden lär du stöta ihop med Simon!

Mer pengar över
till annat i sommar!
Effektiva värmepumpar, speciellt
utvecklade för nordiskt klimat och
för maximal besparing.

Ring oss för kostnadsförslag!
Kenneth 0706- 248 229
Mattias 0706-248 227
www.a4uab.se
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Hjälp till att bevara
och stärka handeln
i Klippan

Klippans kommun ingår i nätverket ”Familjen
Helsingborg”. För att hjälpa till att utveckla handeln i kommunen kommer man nu genomföra en
marknadsundersökning.
Genom att studera olika åldersgrupper ska man ta reda
på mer om köpbeteendet hos kommuninvånarna. Till detta behövs DIN hjälp!
Adapt Medias och Söderås Journalens roll i det hela är att
hjälpa Familjen Helsingborg att plocka fram läsare som
kan vara med i undersökningen.
Det behövs fem frivilliga i olika ålderskategorier
Blir du en av dem som kommer med i undersökningen
kommer du att filmas av teamet från Familjen Helsingborg
under en inköpsrunda i Klippan. Denna film kommer endast användas internt och inte gå upp på biograferna(!).
Undersökningen görs för att kunna se hur köpbeteendet
är i Klippan. Undersökningen är väldigt användbar och
viktig för handeln i kommunen. Köpmannaföreningen i
Klippan är en av många föreningar som försöker bevara
och stärka handeln på orten och de är givetvis mycket
intresserade av resultatet.
Premieras med överraskningar
Ansvarig för undersökningen är Devrin Aslan som är
forskare inom detaljhandel på Campus i Helsingborg. Till
detta projekt söks också några studenter som studerar
information och marknadsföring på gymnasie- eller högskolenivå.
Alla som deltar kommer att premieras med överraskningar!
Vill du vara med och hjälpa till att utveckla handeln i
Klippan och delta i ett roligt projekt? Skicka ett mail till
bengt@adaptmedia.se alt. Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 Klippan och märk mailet eller brevet med
”Marknadsundersökning”. Genomförandet görs någon
gång i maj eller juni och resultatet presenteras i ett senare
nummer av Söderås Journalen.

Nu närmar sig påsken! För mig och min lilla familj har det blivit en härlig tradition att ha påskfirandet hemma hos oss. Mina föräldrar, systrar
och min morbror med familj landar med sina
kvastar på vår uppfart och sen påskfirar vi.
När jag var liten var alltid påskharen på besök. Plötsligt
hade han varit i trädgården och lämnat av påskägg
och påskpresenter som jag och mina systrar letade
upp. Det roligaste var när man hittade någon av de
andras påskägg och försiktigt la tillbaka det. Sen var
man helt överlycklig och under tiden man själv mumsade i sig sitt eget godis satt man och hojtade ”det
bränns” eller ”nu är du inte alls nära”. Det var inte alls
lika kul när det var tvärtom.
Numera gömmer vi fortfarande godis och presenter i
trädgården, och ja, det är precis lika kul nu som då. En
annan höjdpunkt vid påskfirandet är mina tappra försök att laga påskbuffé och desserter. Toppar listan gör
kakan som man skulle ha Philadelphiaost i. Ost som
ost tänkte jag och tog Philadelphiaost med gräslök.
Resultat: tråkig stämning.
En annan tradition som vi har är att vi rullar ägg. Alla
startar med lika många kokta och målade ägg som
rullas ner för en bräda. Knockar man någons ägg, vinner man de äggen. Den som lyckas knocka ut övriga
deltagare blir vinnaren. När det har varit dåligt väder
har vi fått spela inomhus och vårt gamla, skeva och lite
”vinga” hus är inte direkt gjort för äggrullning. Äggen
rullar på otroligt märkliga sätt, stannar, rullar lite till,
knockar något annat ägg och jublet och skriken från
de tävlande vet inga gränser.
Nu ska jag leta fram recepten till årets påskbuffé. Sikta
mot solen så når du stjärnorna är mitt motto. Ska se
vad de rekommenderar i programmet Mästerkockarna.

Shopen på Hantverkareg. 2 D

Öppet: Tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13
Stort utbud av presentartiklar. Loppislokalen i klubbhuset efter
Ugglebadet Perstorp. Öppet onsdagar 14-17, lördagar 10-13.
Stort utbud av möbler m.m., även mottagning av loppissaker.
Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

STOR LOPPIS LÖRDAG 26/4 Kl. 11-14

Ring Rolf 0767-63 85 25 för hämtning vid behov. VÄLKOMNA!

Den yttre miljön ska
vara välkomnande!
www.folkpartiet.se/klippan

Förra årets Glad påsk-kort. Barn och hund i påskskrud.
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Bakom kulisserna

BRUKSSPE
LET
2014

Repetitionerna för Bruksspelet 2014 är igång. Till tonerna av fängslande musik och med Pappersbruket som kuliss spelar amatörer och professionella skådespelare upp en viktig del av Klippans historia. Förra året satte Helene Lindqvist
för första gången upp föreställningen som blev en succé! Bruksspelet 2014 berättar samma historia men denna gång
med en ny regissör i form av Annika Kofoed. I år har man även ny scenografi och en del nya låtar. På scen hittar vi många
återvändare som stod på scenen även förra året. Söderås Journalen passade på att ta en pratstund med två av dem
som kommer att stå på scen.

Jeanette förvandlas till Bengta för andra året i rad
Ljungbyhedsbon Jeanette Friberg spelar rollen som Bengta.
– Bengta jobbar och sliter på Bruket. Hon har en stor familj som hon
är väldigt mån om. Bengta blir väldigt orolig när maskinerna gör sitt
intåg på Pappersbruket. Hon är rädd för att hennes och många andras jobb ska försvinna, säger Jeanette.
– Bengta är en färgstark personlighet som vågar säga vad hon tycker.
Däremot har hon svårt att se möjligheter i utmaningar och nyheter.
Bengta är också en skvallerkärring av stora mått, är det nyheter på
gång är hon den första att lyssna.
Rolig och givande utmaning
Jeanette hade aldrig agerat eller sjungit inför publik innan Bruksspelet. Som dansare har hon däremot stått på scen tidigare.
– Att hålla på med Bruksspelet är en rolig fritidssysselsättning som
bryter av mot det vardagliga. Repetitionerna är jätteroliga, vi är ett
superhärligt gäng och det är kul att se hur alla växer in i sina roller,
fortsätter Jeanette. Hon känner själv hur hon vågar mer och utmanar
sig själv genom att vara med i Bruksspelet.

Förra sommaren och denna
sommar spelar han huvudrollen i Bruksspelet som
fabriksägare Sven-Magnus
Sunnerdahl.
– Jag visste ingenting om
Klippans Pappersbruk och
dess historia sen tidigare.
Det är verkligen en fantastisk spelplats och en spännande berättelse. I en scen
frågar ”min” fru Hedvig
Charlotta mig vad jag ser.
Då blickar jag ut och berättar att jag ser Pappersbruket, arbetarna och den
miljön vi befinner oss i. Och
det är ju exakt samma syn
som min karaktär Sven-Magnus såg på samma plats på 1800-talets
början. Sådant ger mig gåshud!
Foto: Görgen Persson

Foto: Anders Elvin

Andreas Eldeen är skådespelare och musiker.
Han kommer ursprungligen från Karlskrona
och bor idag i Malmö.

Ung entreprenör
Andreas har genom Bruksspelet lärt sig mycket kring sin karaktär
och Pappersbrukets historia.
– Sven-Magnus och hans fru hade stort inflytande i 1800-talets Klippan. Han var en ung entreprenör med stora ambitioner. Han tog
över fabriken efter sin svärfar. Karakteristiskt för Sven-Magnus är att
han är lite egen. Han stoppas inte av motgångar och vi har valt att
Jeanette arbetar deltid som kontorist på Snälleröds Säteri AB i Ljung- porträttera honom som en kärleksfull men aningens för entusiastisk
byhed. Hon tycker att det fungerar bra att kombinera jobbet med människa.
alla repetitioner och föreställningar under sommaren. De flesta som Andreas Eldeen har under våren varit ute på Sverigeturné med Jesus
är med i Bruksspelet är också engagerade i föreställningen på andra Christ Superstar. Till hösten ska han spela på Malmö Opera i musätt. Jeanette är med i marknadsföringsgruppen och har bland an- sikalen Doktor Zjivago. Däremellan iklädd rollen som Sven-Magnus
nat gjort Bruksspelets hemsida. Förutom allt detta hinner hon också Sunnerdahl på pappersbruket!
med att jobba extra som stepup-instruktör några gånger i veckan!
Bra sammanhållning
– Sammanhållningen mellan oss som spelar i Bruksspelet är verkligen
Pappersbruket + musik = Sant
– Det är verkligen kul att jobba med en blandning av amatörer och fin. Efter förra sommarens föreställningar höll jag i teatergrupper
proffs. Proffsen har tagit hand om oss som inte står på scen till var- med både barn och vuxna som varit med i föreställningen. Då lärde
dags på ett mycket bra sätt. Jag har lärt mig mycket av dem och av jag känna många ännu bättre. Det är fantastiskt kul att spela i en
mixad grupp med amatörer och skådespelare.
att arbeta med regissör.
Vad har då Jeanette att säga till den som funderar på att se Bruksspelen i år?
– Du måste komma! Det är väldigt speciellt att vara på Pappersbruket och uppleva miljön. Tillsammans med fantastisk musik är det
verkligen en minnesvärd föreställning för alla som är på plats. Missar
man biljetterna i år får man skylla sig själv, avslutar Bengta/Jeanette
med ett skratt.
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Andreas ser fram emot en ny sommar med Brukssspelet. Han ser
också fram emot att träffa både den återvändande publiken och de
som ser Bruksspelet för första gången.
– Kom och upplev historien om Bruket! Tillåt dig att skratta, gråta
och dras med i berättelsen. Det är fantastiskt att tänka på att dessa
karaktärer faktiskt levt och verkat just på denna plats och i denna
miljö.

HEMVÄNDARDAG
I FÄRINGTOFTA
Söndagen den 18 maj

- en dag för både tidigare och
nuvarande församlingsbor i alla åldrar.

Kl.11 Gudstjänst i kyrkan.
Kl.13 Måltid i Tornsborg, buffé och kaffe.
Kl.16 Eftermiddagskaffe med tårta.
Fotoutställning och föreningspresentation.
Kl.10-17 Polemanska huset med arkiv öppet.

Välkomna!

Anmälan: 250:- inbetalas till Färingtofta IK pg 458656-6 alt. bg 169-0247
senast 5/5. Ange “Hemvändardag” och namn.
Förfrågan 0435-77 00 31 U. Andersson eller 77 01 73 B. Eskilsson.
Se även på www.faringtofta.nu eller hembygd.se/riseberga-faringtofta/.

CAMP KARSHOLM

Paintball

PERSTORP
Tel Johan 073-330 28 71 • Tel Anders 070- 590 32 11

För svensexor, möhippor, företag
eller kompisgänget!
Pris 250:- inkl. utrustning + 200 skott.
Tillkommande skott 0,50:-/st. Vi har F-skatt.

Välkomna!
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Vi ﬁnns, när du
behöver oss
Vi hjälper dig med begravning, gravsten, juridik
och försäkringar. Du är varmt välkommen in på
vårt kontor.

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.
Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

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

t

Skolan
i fokus
när
Gustav
Fridolin
besökte
Klippan

Foto: Privat

Lördagen den 15 mars fick Miljöpartiet Klippan
besök av partiets språkrör Gustav Fridolin. Partimedlemmar och nyfikna var inbjudna till Vita Villan i Klippan där Gustav pratade om Miljöpartiets
syn på skolan och inbjöd till diskussion.
– Det var jätteroligt att få träffa föräldrar, lärare, elever,
miljöpartister och andra för att prata om hur vi kan bygga
en skola där alla verkligen får en ärlig chans, sa Gustav
Fridolin efter besöket.
Liksom för många av de andra partierna är skolan ett viktigt ämne.
– Skolan, liksom miljön, är grunden för vilket slags samhälle vi är och har om tio år. Vilka förutsättningar vi ger
våra barn nu avgör var vi är som land när våra barn blir
stora. Det är därför nedskärningar i skolan kan bli så dyra,
en enda ung person som hamnar lite vid sidan av riskerar kosta samhället uppemot 15 miljoner – det blir ganska
många lärarlöner eller fritidsgårdar. Så anställ fler i skolan
och rensa lärarens pappersarbete så att alla elever får den
tid de behöver. Det tjänar vi alla på, säger Gustav.
Kraft och engagemang
Det är fyra år sedan Miljöpartiet startade ett lokalt parti i
Klippan. Jörgen Bjerknäs är språkrör för MP i Klippan.
– Vi är väldigt nöjda med besöket. Det var inspirerande att
lyssna på Gustav. Både partimedlemmar och åhörare var
på plats och diskuterade och det är alltid givande, säger
Jörgen.
– Att erbjuda Klippans invånare ett samtal med ett av våra
språkrör är ett sätt att förmedla hur vi ser på allvaret i det
politiska engagemanget för frågor som rör jobb, skola och
utbildning. Genom Gustavs besök kan vi stycka ner det
till lokal nivå inom Klippans kommun, säger Cecilia Örnemark, språkrör för Miljöpartiet Klippan.
– Jag är jätteimponerad av MP Klippans arbete och medlemsökning. Från en liten skara till 25 medlemmar på bara
fyra år. Här finns mycket kraft och engagemang som verkligen kan göra Klippan bättre, avslutar Gustav.
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En helt
ny värld
för Bengt
Svensson
Klippans
Kommun

”En fantastisk upplevelse där makalöst många människor från Skånes alla
hörn dök upp. Representanter från
Klippans Kommun och andra kommuner var på plats liksom representanter
från näringslivet. Jag fick en oerhörd
blandning av gåvor. Italiensk salami,
fin konjak och ett sopkärl trängdes på
presentbordet. Det kommer ta tid att
smälta allt och förstå att en ny värld
öppnar sig nu”.

– Nedläggningen av flyget i Ljungbyhed var
en utmaning och nu senast har det varit försäljningen av Naturbruksgymnasiet i Östra
Ljungby som varit en stor utmaning. Och givetvis allt som hänt däremellan!

Ingen skuggspelare
På frågan om han kommer att kunna hålla
sig ifrån politiken märks det att det är något
som Bengt Svensson funderat på.
– Jag har bestämt mig. Jag ska inte bli nåSå summerar före detta kommunalrådet i gon skuggspelare, men jag är fullt medveKlippans Kommun, Bengt Svensson, avtack- ten om att det kommer dyka upp tillfällen
då jag får hålla mig i stolen för att inte
ningen som hölls för honom den 14 mars.
– Jag har ingen som helst uppfattning om vad lägga mig i.
jag kommer att ägna mig åt nu. Innan jag ger Till sin efterträdare Kenneth Dådring har han
mig in i något ytterligare engagemang så ska konkreta tips på hur man kan hantera rollen
jag använda denna sommar till ”karantän”. som kommunalråd.
Därefter kan jag tänka mig att vara engage- – Gräv där du står. Använd det engagemang
rad i någon förening. Pensionärslivet är en du själv har för olika frågor och utgå från
helt ny värld för mig.
dina egna värderingar.
Aldrig tråkigt
Från alla åren som aktiv inom Klippanpolitiken har han många minnen och upplevelser.
– Det har inte varit en enda tråkig dag. Självklart har det varit arbetsamma dagar, men
aldrig tråkiga. Tiden har gått kolossalt fort
och det är väl därför jag suttit kvar så länge.

Det är en grå, lite småkall tisdag i mars när
Söderås Journalen får en pratstund med
Bengt Svensson. Vad ska ett före detta kommunalråd hitta på en helt vanlig vardag där
titeln numera är pensionär?
– Jag har kvar ett uppdrag i räddningsnämnden mandatperioden ut så jag ska på
Under alla år inom politiken är det massor ett möte med dem. Som nybliven pensionär
av olika saker som Bengt Svensson upplevt. känns det skönt att få någonting att göra i
eftermiddag!
Både positiva och negativa.
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Tävla i Annonsjakten!
1:a pris presentkort på Bjärhus Gårdsbutik, Klippan 500:2:a pris presentkort på Bjärhus Gårdsbutik, Klippan 300:3:e pris presentkort på Bjärhus Gårdsbutik, Klippan200:• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i detta nummer. • Du skall hitta annonserna
till vilka bitarna hör. Skriv sedan annonsörens firmanamn under
resp. ruta. • Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2,
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! Om denna
märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen!
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 5 maj 2014.
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• 10 maj Vinprovning med Philippe Gimel
åstorp Torggatan 15
• Ekologiska matvandringar i fårens marker
ljungbyhed ljungbygatan 22

TRÄNING PÅ DIN

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Telefon: 0435 - 760 400 Mobil: 070 - 222

Tel. 010-495 24 24

först till kvarn gäller. medlemsavgift tillkomme
erbjudandet gällande autogiro gäller enbart
till ord. pris fr.o.m. 1 aug

Vinnare Barntävling - mars
1: Anton Strand, Klippan
2: Joel Andersson, Perstorp
3: Melanie Norstedt, Ljungbyhed

Långfredag
STÄNGT
Namn:					Tel:
Påskafton öppet 7-12
Adress:
Påskdagen
och
Annandagpåsk STÄNGT
!
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Söderås
Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN...................................................... 0771-621 000
		 www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33 KLIPPAN............................................ 0435-260 00
		 www.swedbank.se, klippan@swedbank.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

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

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

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

Fotvård
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 26 B, 264 33 KLIPPAN ........................ 0435-133 50

Blommor
• Brohällans Blommor, Storgatan 27, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-151 51
		 brohallansblommor@telia.com
Busstrafik
• Klippans Busstrafik, Åbytorpsvägen, 264 39 KLIPPAN.............................. 0435-142 13
		 www.klippansbuss.se, info@klippansbuss.se
Byggnadsarbeten
• Mojo Betong & Bygg, Åsbogatan 1, 264 71 ÖSTRA LJUNGBY................ 0730-45 68 76
		 info@mojobetong.se
• 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
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 Kågeröd............................ 0418-803 55
		 www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN......................... 0435-44 89 50
		 www.optimera.se, klippan@optimera.se
Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................. 0435-71 14 13
		 www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com
Datakommunikation
• Nordic IP, Thulinvägen 5, 264 51 LJUNGBYHED...................................... 042-17 95 40
		 www.nordicip.se, info@nordicip.se

Fönster
Raymont AB, Gråmanstorp 1044, 264 91 Klippan.................................... 0701-44 84 85
		 www.raymont.se, info@raymont.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......................................... 0435-10295
		 www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
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

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

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

Hotell & Pensionat
• BEST WESTERN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33 KLIPPAN.................... 0435-120 10
		 www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se

Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED .................................... 0435-44 04 17
		 info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN................................... 0435-139 60
		 www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
• IVT Ragnarssons El & VP Service, Apoteksgatan 6, 264 33 KLIPPAN......... 0435-241 68
		 www.ivt.se, ken.r@telia.com

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

Fastighetsbolag
• Riksbyggen Klippan, Storgatan 35, 264 21 KLIPPAN.............................. 0771-860 860
		 www.riksbyggen.se
• 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
Fastighetsmäklare
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN.... 0435-130 50
		 www.lansfast.se/klippan, klippan@lansfast.se

30

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

Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 Ljungbyhed................. 0704-49 05 48
		 www.iderika.nu, info@iderika.nu
Kanotuthyrning
Djupadalsmölla Kanotuthyrning, Djupadalsmölla 4965,
264 54 LJUNGBYHED, ........................................................................ 0435-77 00 41
		 www.djupalsmolla.com
Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................. 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-101 15
		 www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Lukas By Basthi, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN..................................... 0435-104 97
Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN.......................... 0435-280 00
		 www.klippan.se, kommun@klippan.se

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

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

Lackering (metall, trä och plast)
Estate Color Research AB, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHED........... 0435-44 15 43
		 www.estatecolor.se, info@estatecolor.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 Supermarket, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN.................................... 0435-106 04
		 www.ica.se, thomas.c.carlsson@supermarket.ica.se
Markiser
• MP Solskydd, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN..................................... 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se
Maskintjänster
• KMT Klippans Maskintjänst AB, Åbytorpsvägen 25, 264 39 KLIPPAN......... 0435-191 50
		 www.kmt-klippan.com, info@kmt-klippan.com
Målare
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN............................................ 0708-86 88 56
		 frank@asbomaleri.se
Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-134 10
		 www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com
Paintball
• Camp Karsholm, 284 21 PERSTORP......................................... Anders 0705-90 32 11
		 anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 0733-30 28 71
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
• HR Redovisning, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN...................................... 0435-152 91
		 www.hr-redovisning.se, jenny@hr-redovisning.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
• Jollis Kebab och restaurang, Klostervägen 2, 264 35 KLIPPAN................. 0435-125 40
		 valentinas.ke_1@hotmail.com
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN....................................... 0706-72 55 37
		 bohaget@hotmail.com
• Smörgåskupén, Ängelholmsgatan 25, 264 38 KLIPPAN........................ 0702-78 48 93
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN..................... 0435-107 86
• Åsas Skafferi, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN.................................... 0760-71 50 72
		 asahanol@gmail.com

Snickeri
• Jolu AB, Villagatan 16, 264 31 KLIPPAN................................................ 0435-711 999
		 www.joluab.se, joluab@telia.com
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED........... 0707-41 10 63
		 www.snickeriet.info, info@snickeriet.info
Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN............ 0435-182 70
		 www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com
Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN............................... 0435-104 69
		 www.tandklippan.se, liba1@telia.com
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN.................................... 0435-153 10
		 www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHED.......................................... 0435-44 08 00
Taxi
• Taxitjänst AB, Östra Sandgatan 6, 252 27 Helsingborg............................. 0435-140 05
		 www.taxitjanst.se, info@taxitjanst.se.................................................... 042-120 200
Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-tec Grafiska, 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
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN.................... 0709-49 83 28
		 lillaklosterab@telia.com
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
Theisners Rör, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN...................................... 0706-32 74 94
Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIDINGE................................................................... 0706-24 82 29
		 www.a4uab.se, info@a4uab.se

Söker du catering,
optiker eller sommardäck?
I detta Branschregister hittar du
snabbt och lätt din lokala kontakt!

Smycken
• Guld o Silversmedjan, Storgatan 46, 264 33 KLIPPAN.............................. 0435-135 30
		 www.guldosilversmedjan.com, klippan@silversmedjan.se

information, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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Nyheter från

6.990:-

17.990:55” LED-tv. vår bästa FuLL HD-tv

KDL-55W955
Uppslukas av Full HD med fantastisk bild medan den nya
”Wedge”-formen från Sony bjuder på imponerande ljud. Du
har din underhållning nära till hand med intuitiv bläddring och
snabba svarstider vid start.

5.990:40” LED-tv

42” LED-tv mED sKärpa,
Kontrast ocH Färg För aLLt

KDL-42W706
Upptäck och dela en otrolig tv-upplevelse i Full HD
med livfulla detaljer och matchande ljud. Silver, finns
även i svart.

4.990:-

32” LED-tv

KDL-32W706 Silver, finns även i svart.

KDL-40W605 Allround-enhet med bild från Sony.

Laptop mED pEKsKärm

sony vaio svF1521s2E
Vaio fit är utformad för att göra datoranvändatet
så enkelt som möjligt i vardagen. Vaio Fit 15E har
en minimalistisk design och utmärkt ljud. Det gör
den till en perfekt allround-PC för hela familjen.
Intel Core i5
GeForce GT740M
HDD 750 GB
RAM6GB
Windows 8

7.990:-

En subWooFEr
sKapaD För sonys tv

Förbättrar tv:ns ljud. Den trådlösa
subwooferns inställningar optimeras
automatiskt efter nya BRAVIA-modeller.
Enkel installation.

2.990:-

TV fritt
hemkörd
och
inkopplad
Öppettider:
Mån - fre 10 - 18
Lör 10 - 14

www.klippan.euronics.se

