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Tävla och vinn fototapet med
Adapt Media
Delta i tävlingen genom att skriv och motivera varför just du ska vinna
7 kvm valfri fototapet MED EGET MOTIV. (Ytterligare kvm kan köpas till mot
rabatterat pris.)
Med fondtapeter sätter du din egna personliga prägel på ditt rum - enormt häftigt och
effektfullt. Skapa dig en fondvägg eller tapetsera dina garderobsdörrar, det är bara din
fantasi som sätter gränser.
Fototapeten är av ”non woven” typ vilket betyder att du klistrar upp tapeterna direkt på
väggen eftersom de varken krymper eller sväller som vanlig tapet.

UTGIVNINGSDAGAR 2017
Nummer
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Manusstopp
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3 april

Utgivningsdatum
26 februari
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23 april

Utgivningsdagar för hela året finns på Klippanshopping.se
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Skriv till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 Klippan
Senast 6 februari vill vi ha ditt bidrag!
Märk ditt kuvert med ”FOTOTAPET”

Söderås
DINA TIPS OCH FÖRSLAG VILL VI
GÄRNA HA INSÄNT TILL:

SÖDERÅSJOURNALEN/REDAKTIONEN
ADAPT MEDIA,
N. SKOLGATAN 2, 264 33 KLIPPAN

Ingen Söderåsjournal?
Ring oss på 0435-77 90 50, eller
e-posta till info@adaptmedia.se,
så vi får reda på det.
Extra exemplar av Söderåsjournalen finns
utlagda och kan hämtas på följande platser:

VI RESERVERAR OSS FÖR EV. TRYCKFEL
UPPLAGA 15.400 EX.

Klippan
• Biblioteket
• Bjärhus Gårdsbutik
• Bjärhus Växtbutik
• Görans Ljud & Bild
• ICA Kvantum
• Klippans Bokhandel
• Klippans Kommun
• N. Skolgatan 2A

ADAPT MEDIA
N. SKOLGATAN 2A, 264 33 KLIPPAN
TEL. 0435 - 77 90 50
WWW.KLIPPANSHOPPING.SE

Ljungbyhed
• Golfkrogen
• Konditoriet
• LT Lantmän

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

Perstorp
• Biblioteket
• Ugglebadet
• Vincents Kök

(V.G MÄRK MED ”MINA TIPS”)

• Nya Pålles
• Preem
• SEB
• Simhallen
• Swedbank
• Treklövern
• Turistbyrån
• Vårdcentralen
Röstånga
• Turistbyrån
Åstorp
• Biblioteket
• Celins foderbutik
• Ica Kvantum Oj!
• Ishallen
• Medborgarkontoret
• Vidåsen

HALVA
PRISET

Det var en älg som
duschade så att han
blev ren.

(på ord-pris)

Även dålig humor förtjänar fina leenden.

START måndag
23 jan kl 9.30

I Perstorp hittar du oss på
Bryggaregatan 15
Telefon 0435-66 64 40

Välkommen!
KLIPPAN

Ring
0435 - 105 18
så fixar vi!
• Bygg • Måleri • Trädgård • Städ
• Miljövänlig ogräsbekämpning och Fasadtvätt m.m.

& Brodyr
Prriinntt &
Brodyr
P

CaJo´s
CaJo´s
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Nu slår vi ett slag för hobbymaterial.
Nu
slårfinner
vi ett ni
slag
I butiken
alltför
förhobbymaterial.
konstnärsmålning
I
butiken
finner
ni
allt
för
konstnärsmålning
Färger, canvasdukar, staffli, penslar & mycket mera.
Färger, canvasdukar, staffli, penslar & mycket mera.

Erbjudande! På allt konstnärsmaterial
Erbjudande!
Påvåra
allt konstnärsmaterial
lämnar vi 15% på
redan låga priser.

ÖPP

Ladda ditt tvättkort för 500 kr och
ni får 100 kr extra att tvätta för!
Beställ kort på
?
0435-105 18 ENBeStaTAlaKAdirTVekÄtTTi al Storgatan 12
(Betalas med faktura, vår korttermin
även till privatpersoner) med ditt beta

lkort!

0435-105 18

Tänk på RUT- & ROTavdragen

!
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Klippan

Välkommen till

Åbyplan 2 i Klippan

Hos oss hittar
du många
spännande smaker!

Mån-tors 8-22 • Fre 8-23 • Lör 9-23 • Sön 9-22

TELEFONKORT • GODIS • LÄSK • CHIPS • SNACKS • LIVSMEDEL

Avloppsspolning

Rörinspektion

Underhållsspolning

Taktvätt

LJUNGBYHEDS

JOUR DYGNET RUNT

lämnar
vi 15% gäller
på våra
redan
låga priser.
Erbjudandet
t.o.m
31 mars
2017.
Erbjudandet gäller t.o.m 31 mars 2017.

www.ljungbyhedsspolservice.se

Dagens rätt

80:-

33 cl läsk/vatten ingår

Mån Fläsk/lunchkorv mé dillstuvad potatis
Tis Pannbiff mé lög, sås och lingon
Ons Fisk mé täcke och kokt potatis
Tors Flygande Jacob mé ris

Välkommen in i våra butiker!
Välkommen in i våra butiker!
Köpmangatan 17 i Perstorp
Köpmangatan 17 i Perstorp
Storgatan 16 i Klippan
Storgatan 16 i Klippan
Tel: 0435-405595
Tel:
0435-405595
www.printobrodyr.se

Fabriksvägen 8
KLIPPAN
0706 - 72 55 37

ÖPPET:
kl.11 - 16
Mån - fre

Klipp ut och spara mig!

Planera in årets projekt!

Fre Schnitzel mé stekt potatis och bernaisesås
Veckans alternativ:
Lunchkorv mé mos och gurkmajonnäs

Välkomna! Jessika & Co
Gäller 23 januari - 24 februari 2017
Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

www.printobrodyr.se

3

Mats P.

Den lilla trycksaken...
I din hand håller du Söderåsjournalen,
en trycksak som i storlek brukar variera mellan 24 och 32 sidor. Det är sådant som vi här på Adapt Media sysslar
med - trycksaker. Text och bild tryckt
på papper och annat material har förekommit sedan Johannes Gutenbergs
dagar på 1450-talet. Vi var inte först,
och är inte störst...
Gutenberg och Kina
Men Gutenberg var heller inte först, faktiskt.
Tusen år innan honom tryckte man i Kina
böcker med en teknik som liknade den som
Gutenberg utvecklade. I Kina tryckte man
dock varje enskild boksida från en träplatta
som skapats av en skicklig träsnidare. Gutenberg använde istället en teknik där typer för
varje enskild bokstav gjordes, som sedan
fogades ihop till meningar, och bildade boksidor. En färdig sida hamnade sedan i en tryckpress och mångfaldigades. Gutenbergs mest
kända trycksak var en bibel på 1286 sidor.
Omfång och format
Biblar är kanske de mest omfångsrika böckerna som finns och än så länge har inte Adapt
Media tryckt någon sådan. Men den dagen
kommer kanske, vem vet? Mindre trycksaker
har i alla fall levererats från maskinerna i vårt
tryckeri. Foldrar, broschyrer, föreningstidningar, lagerkataloger, manualer och en del
smått och gott trycks här. Vi trycker en del
visitkort; är det den minsta trycksaken?
Vykort
Något som inte trycks särskilt mycket idag
är vykort, även det en liten trycksak. Vykor-
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tens glada dagar tycks vara förbi. I slutet av
1800-talet lanserades ”brefkortet”, ett kort
som var billigare att skicka än ett vanligt
brev. Många brev innehöll ingen personlig
eller privat information och idén att man
skulle kunna skicka ett enkelt brevkort med
en kortfattad hälsning lanserades omkring
1870. Man slapp kuvert, brevpapper och sigillvax och portot blev så småningom bara
hälften så mycket som för ett brev. Efter
något decennium kom så ”brefkort med
vy”. Man kunde ha en illustration eller ett
foto på ena sidan; brevkortet blev ett vykort. Vykortets popularitet ökade framför
allt när man kunde sända en hälsning med
ett foto från den miljö som man befann sig

Vykort, Storgata

n. Foto: Nils Sjö

wall

Lokalhistoria

i. När semesterresorna till södra Europa ökade
efter andra världskriget fick många svenskar
en hälsning med ett foto på en strand och ett
hotell. På hotellet fanns ett kryss, ”här bor vi”.

Som mest skickades det inom Sverige 48 miljoner brevkort 1904. Då hade landet en befolkning på 5,2 miljoner människor. Även om
motiven var många så visade vykorten ofta
upp gator och torg, kyrkor, hotell och andra
större, offentliga byggnader.
Blomgren & Sjövall
Stora vykortsförlag startades av fotografer
och tryckare. Axel Eliassons konstförlag, Almquist & Cöster och Pressbyrån var några av de
största företagen som producerade mängder

Vykort, Klippan från Bjersgårdsvägen. Foto: Axel Blomgren

Vykort, S
ti
Foto: A xe dsvigs läskedryck
sfabrik.
l Blomgre
n

av vykort under 1900-talet. I Klippan fanns liksom på de flesta större orter fotografer och pappers- och bokhandlare som
hade en omfattande vykortsproduktion. Axel Blomgren som
var aktiv från 1897 till 1955 gav ut mängder av vykort. Även fotograf Nils Sjövall, som hade butik på Storgatan, gav ut vykort.
Topografiska motiv
Tack vare möjligheten att producera vykort blev stora delar av
Klippan dokumenterat genom fotografier. Blomgren, Sjövall
och några till letade upp motiv för sina topografiska (”ortbeskrivande”) vykort: torghandel, Åby marknad, Tingshuset,
Storgatan från väster, Storgatan från öster, Pappersbruket,
Läderfabriken och mejeriet, Klippans skolor och mycket, mycket annat. I synnerhet Axel Blomgren var aktiv som fotograf av
offentliga miljöer.
Flygfoto
På 1920-talet befruktade två tekniker under stark utveckling
varandra - flygteknik och fotografi ledde till att vykort med
flygfoto började säljas. Att kunna se sin hemstad eller hemby
från ovan är än i dag ett stort nöje för många. Under några
decennier flygfotograferades stora delar av Sverige regelbundet.
Så här i efterhand, när hälsningar genom vykort har ersatts av
mejl och facebook, kan vi vara glada över att Axel Blomgren,
Sjövall och deras vapendragare hade kameran med sig då och
då. I synnerhet Blomgren lämnade en mängd foton och vykort
efter sig; ett sant nöje att kika på dessa kort och drömma sig
bort till en tid som passerat för länge sedan!

ar
Vi önsk

Besök oss på

erby.se

t på G?

k
Nya proje

En kontakt räcker!

070-33 90 680

Lantmannagat. 10
Klippan

Idé • Text • Foto • Layout • Digitaltryck • Storformat

BEHÖVER DITT FÖRETAG
MARKNADSFÖRAS?

Flygfoto Allégatan, Klippan

Oförändrat
RUT-avdrag
under 2017

50%
på arbets-

kostnaden!

Städpatrullen
- vi städar allt!

0435 - 77 90 50 • www.adaptmedia.se

- Första Andra Tredje!

Billesholms Auktioner

INLÄMNING PÅGÅR
för kommande auktioner!

la guld

Gör om ditt gam

ler!
till nya juåvearb
etspriset
20% rabatt p
Gäller t.o.m 28/2

2017

Vi tar emot hem, delar av hem, dödsbo.
Tömmer, rensar och städar era förråd, källare
och vindar. Vi köper även upp dödsbo.
www.billesholmsauktioner.se
Christer Nilsson 0733 - 66 62 60
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Colorama - 10 år i Klippan
Oavsett om du bor i lägenhet eller har
egen villa så kan det vara värt att ta
vägarna förbi Colorama vid Klippans
västra infart. Tapeter och färg, golv,
kakel och klinkers, lås och nycklar,
och en hel del annat finns i butiken.
Det underhåll som ditt hem behöver
kan du till stora delar tillfredställa hos
Colorama.
Golv & tapeter – och färg
Det tidigare namnet, Golv- och Tapethuset,
avslöjar en del av varuutbudet. Men golv och
tapeter är bara en del av det som finns på
hyllorna i dagens Colorama-butik. Burkarna
med färg räknar man inte i ett nafs – dom
är många och innehåller alla färgtyper som
du behöver. Hemmets alla tänkbara kulörer
finns, om inte i burkarna så i de energiska
färgblandarna i butiken. Önskad nyans skakas fram med hjälp av färgkartor och goda
råd.
Unik butik
Per Anders Svensson övertog Golv- och Tapethuset 1998 och firar i år 10 år som en butik i Colorama-kedjan.
– Tio år skall firas så håll ögona öppna! Att vi
är en Colorama-butik innebär att vi kan göra
en del gemensamma satsningar tillsammans
med de övriga i butikskedjan, säger Per Anders. Marknadsföring och inköp samordnas,
vilket i slutändan gynnar kunderna. Men varje Colorama-butik är unik och har sin egen
profil. Jag tog med mig mitt kunnande som
låssmed när jag övertog butiken. Nycklar och
lås är en betydande del av vår verksamhet,
men det är det få andra Colorama-butiker
som har.
Lås och säkerhet
Som låssmed var det en självklarhet för Per
Anders att ta den verksamheten med sig i
firman. Idag har man ytterligare två låssmeder, Fredrik och Totte, som tar hand om den
ökande efterfrågan på den delen av företa6

get. På Colorama kan du få nytt lås till din lägenhet eller villa, och nycklar kopierade. Men
man jobbar också med låssystem för större
fastigheter.
– Vi har haft en teknisk utveckling inom säkerhet som har gett oss nya arbetsuppgifter,
säger Per Anders. En helhetslösning på en
fastighet innebär inte bara ett enkelt byte
av lås. En teknik som kallas iLoq gör att en
borttappad nyckel inte tvingar fram byte av
låskolvar och övriga nycklar. Istället spärras
den nyckel som förkommit. Det är ett ekonomiskt sett bra alternativ för företags- och
föreningslokaler och andra större fastigheter.
Vi installerar också utrustning till passagesystem där vi samarbetar med el-firmor som
gör kabeldragningen, vi står för själva låsbytet.

Erfaren personal
Personalstyrkans samlade erfarenhet bär respekt med sig. Stefan har sålt färg i mer än
fyrtio år och som son till en målarmästare har
han ”färg i blodet” (röd vattenburen täckfärg, kanske?). Vad han inte vet om färger
kan man lämna därhän. Ronny är golvläggaren som blev försäljare och har den där
lilla extra praktiska kunskapen som man som
kund så gärna vill ta del av. Goda råd är värdefulla och ju tidigare man får dem desto
bättre. Den rutinerade säljaren Ann-Marie
delar sin tid i butiken med kontorsgöromål
och ”extringen” Frida har överraskat många
kunder med sina breda kunskaper.

Omsorg och kunskap
Det tål att sägas igen – din lokala handlare
har erfaren och kunnig personal som lämnar
personlig service. Colorama är en av många
lokala fackbutiker som sätter kunden i fokus
och betjänar med omsorg och kunskap. Vägen till Colorama är väl värd att gå!

Inredningsdesigners
Av Wictoria och Veronica kan man få förslag
till ny inredning den dag man har tröttnat på Colorama har nära samarbete med flera losina tapeter och färger i huset. Eller är vill- kala hantverkare. Här Frank från FB Måleri.
rådig inför en flyttning; en ny lägenhet eller
villa kan ge obegränsat med alternativ när
man skall inreda. Var skall man börja? Behålla
de gamla tapeterna? Luckor och lister, vilken
färg? Coloramas diplomerade inredningsdesigners, Wictoria & Veronica, kan presentera
ett förslag till trivsam hemmiljö, vilket ger
något konkret att utgå ifrån när man väljer
färger, tapeter m.m.

Har din bostad
godkända lås?
Vi gör en

Kompakt boende i Perstorp

GRATIS

- persTorp1

besiktning
på era lås
(värde 500 kr)

Det kommunala bostadsbolaget Perstorps Bostäder
invigde vid julskyltningen sitt nybyggda, unika projekt: persTorp1. Det är åtta små lägenheter med ett
kompakt boende för det lilla hushållet på Svarvareliden intill Rosenhill. Två huskroppar med vardera fyra
lägenheter, vilka har en innovativ planlösning.

YALE DOORMAN, godkänt lås

som öppnas med kod, nyckeltag
eller mobiltelefonen.

Från

3 495:-

Gilla oss på FB

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

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

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

Låg energiförbrukning
Lägenheterna är på 35 kvadratmeter, men med ytterligare en
biyta på 5 kvadratmeter under snedtaket på loftet. Lägenheterna är byggda med en egen patenterade metod av ett byggföretag i Vinslöv, EG Bygg.
- Vi har byggt i betong på ett sätt som gör att lägenheterna
kommer att ha en mycket låg energiförbrukning, säger Erik
Gustafsson på EG Bygg.
Intresse från andra entreprenörer
Söderåsjournalen
- Nu flyttar sju av hyresgästerna
in, sade Perstorps Bostäders
Söderåsjournalen
Klippan
vd Henry Roos i samband medKlippan
invigningen. Den åttonde hyresgästen väntar med att flytta in till våren. Så vi kan använda
den lägenheten för visningar en tid framöver.Det finns ett intresse även bland fastighetsbolag och entreprenörer i övriga
landet. Vi hoppas att det i framtiden kommer att finnas ett
flertal persTorp1 på andra orter i Sverige.
Lägenheterna är utrustade med diskmaskin, mikrovågsugn och
kombinerad tvättmaskin/torktumlare. Månadshyran ligger på
4.350 kronor.

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

Seniorlägenhet 55+

10,7x7,1
Bäckavägen
10,7x7,1

23 B, Perstorp
- 4 rok, 109 kvm

Tillträde: 2017-02-01
Adress: Bäckavägen 23 B, 4:e vån m. hiss
Hyra:
7 679 kr inkl. kabel-TV
Nya golv och nymålade väggar i nästan hela
lägenheten. Inglasad balkong och öppet fiber.
Fin utemiljö och senioraktiviteter varje vecka i
egen lokal.
itt
Anmäl d
Torggatan 3, 284 31 Perstorp intresse
emsida!
Tel 0435-39 400
på vår h
www.perstorpsbostader.se
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MajPajUF på minimässa på Åbyskolan: Lars-Göran Borgkvist, Linnea Svensson, Ida Magnusson, Elvira Larsson, Ofelia Larsson och Emil Dahlin.

DRAKNÄSTE
OCH MÄSSA FÖR UF-FÖRETAGEN
”Draknäste”
Draknästet - namnet taget från ett TV-progam – innebär att eleverna får pröva sina affärsidéer inför en potentiell investerare. Det
gäller alltså att ha tänkt genom sina idéer
och vara förberedd på att argumentera inför
en blivande samarbetspartner med kapital.
- Draknäste är ett nytt moment i undervisningen för UF-företagen. Här får eleverna
presentera sitt företag för en jury som består av personer från SEB och Företagarna i
Klippan samt några äldre elever. Juryn får
representera en möjlig investerare och skall
granska affärsidén och komma med konstruktiv kritik, berättar Lars-Göran Borgkvist,
ekonomilärare som tillsammans med Ulf
Robertsson håller i UF-företagen på skolan.
Eleverna skall ha förberett sig och kunna presentera företaget på bästa sätt. Affärsplan,
marknadsföring och annat skall redovisas så
tydligt och genomtänkt som möjligt.

Elever på Åbyskolan som driver UF-företag fick prova
på såväl ”Draknäste” som att presentera sig på en minimässa. Det var skolans ekonomilärare som höll i arrangemangen. Deras elever fick lite tuffare prövningar inför
jullovet. UF-företag är en form av företag som drivs i utbildningssyfte där elevernas kreativitet, företagsamhet
och entreprenörskap tränas och utvecklas.

bokföra och mycket annat som hör företagandet till. Några UF-företagare har gjort beställningar på varor genom att ringa till Kina.
Att agera och presentera sitt företag för andra är också en av utmaningarna.
- Det var lite nervöst, säger Linnea Svensson
i MajPajUF om att framträda i ”Draknästet”.
Men det gick rätt bra.

Linnea hade fyra kollegor i sitt företag och
Söderåsjournalens utsände kan intyga att grup- - Vi har sålt här på skolan och så på Ljungbypen gjorde bra ifrån sig vid presentationen.
heds julmarknad, fortsätter Emil Dahlin.

Ridsport
En ensamföretagare var Tom Svitzer som säljer tjänster inom ridsport; han har träningsverksamhet inom banhoppning och har tack
vare att han själv är framgångsrik i sporten
många kontakter. Sina meriter kan han använda när han marknadsför sitt företag.
- Jag driver redan en enskild firma, och äger
en häst som är avelsdjur, berättar Tom som
liksom de flesta UF-företagarna använder soBlivande entreprenörer
ciala medier såsom Facebook och Instagram i
För eleverna blir UF-företaget en träning i en- sin marknadsföring.
treprenörskap. Även om de inte kommer att
starta och driva företag inom den närmsta Mini-mässa
framtiden så har de nytta av många moment De unga företagarna fick också presentera
i undervisningen. De måste ta en hel del ini- sig och sitt företag på en liten mässa på
tiativ; de skall gå till banken och diskutera Åbyskolan strax innan terminslutet. Linnea
lån, kontakta eventuella myndigheter för att Svensson och hennes kollegor i MajPajUF
få tillstånd, lägga upp budget och affärsplan, hade bakat och sålde pajer. Priset per paj är
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20 kronor och MajPajUF har räknat ut att ingredienserna till en paj kostar 4.60 kronor.
Resterande 15.40 kronor skall täcka en del
andra utgifter innan vinsten kan tas ut. Pajerna har fyllning på ekologiskt odlade bär.
- Vi tog namnet från en restaurang här i
närheten, som har ett liknande namn, säger
Ofelia Larsson i MajPajUF. MajPaj låter bra, så
det låg nära till hands.

Det finns stor variation bland UF-företagen
om man ser till verksamheten. Förutom pajer och träning inom ridsport erbjöds tjänster
som barnpassning och svenskundervisning
för nyanlända. I företagens varuutbud fanns
våfflor, armband och plastförseglare.
En erfarenhet för livet
Omkring 20% av dem som driver UF-företag
i Sverige kommer att starta egna företag
efter skolan.
Många av de övriga kommer att ha god nytta
av erfarenheterna på annat sätt, till exempel
i arbetslivet eller som innehavare av bostadsrätt eller föreningsaktiv. Då kan det vara en
stor fördel att de en gång som gymnasieelever har fått budgetera och bokföra, planera och presentera, och marknadsföra en
tjänst eller en produkt. En nyttig lärdom!

Klippans Karateklubb

KOM OCH TRÄNA MED OSS
– prova två veckor GRATIS!
Från 7 år och uppåt
Välkommen och träna kampsport i vår dojo!
Här kan du tänja dina gränser och finna:

•

•

•

•

•

Gemenskap

Ökat självförtroende

Killar och tjejer i alla åldrar

Styrka, kondition och självförsvar

Möjlighet att mäta dina färdigheter i tävling

Var? Storgatan 47 i Klippan • När? 23/1 kl. 18.00
Frågor? Ring! Nisse 0435-523 55, 0702-20 35 95 / Dick 0734-29 86 60

Hoppas vi ses!

www.klippanskarateklubb.se
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:
MÅNADENS PROFIL

ANNA LUNDBERG

Brandman
I Sverige är cirka tre procent av alla brandmän ”brandkvinnor”. I Räddningstjänsten
Söderåsen har det av totalt 70 brandmän hittills som mest varit fem kvinnor, och Anna var
då en av dem.
- Det var ett spännade arbete, säger Anna.
Utbildningen till brandman var fantastisk. Jag
ser inga hinder för en kvinna att vara brandman. Ibland krävs det kanske mer fysisk kraft
än vad en kvinna har, men män och kvinnor
kan komplettera varandra inom räddningstjänsten. Att dra upp en häst som gått ner sig
i en mosse kanske är för fysiskt krävande för
en kvinna. Men min kollega Ingela fick till exempel ta hand om en kvinna precis inför en
förlossning och då var hon nog mer lämplig
som kvinnlig brandman än om en man hade
gjort det.
- Det var omväxlande, det hände alltid något,
fortsätter Anna. När jag hade jouren kunde det
innebära att jag ena stunden stod och putsade
fönster och tio minuter senare fick sitta och
vis till med att ta hand om de norska skog- trösta en tjej som råkat ut för en olycka.
katterna. I synnerhet när det har blivit käl- Anna valde att sluta som brandman efter
lingar är det kattyra hos Annas barn i huset ett år. Att var tredje vecka ha jour och inte
utanför Spången i Ljungbyhed. I skrivande kunna röra sig för långt från brandstationen
stund har man 5 avelskatter och 9 kattungar. i Ljungbyhed hämmade hennes fjärde arbete
Arbetsuppgifter för en seriös kattuppfödare som ansiktsmålare. Hon fick tacka nej till för
av raskatter saknas inte, men djurvänliga barn många jobb och lade därför brandmanskan ju bidra med skötsel och omvårdnad.
hjälmen på hyllan. Nu skall hon satsa mer på

Många järn i elden...
Mångsysslare är väl ett korrekt uttryck för Anna Lundberg? Som mest
hade hon fyra olika jobb, men hon har
idag dragit ner på det något: tre olika
jobb får räcka... Har du träffat på Anna
så kan det ha varit som utbildare inom
hjärt-lungräddning eller kanske på
Räddningstjänstens kontor i Klippan.
Kanske har du köpt en katt av Anna,
eller möjligtvis har dina barn fått en
ansiktsmålning av henne? Hon har i
alla fall många järn i elden, Anna Lundberg från Ljungbyhed.

ansiktsmålningen och skaffa en lokal till sin
firma inne på Ljungbyhed Park.
Ansiktsmålning
- Jag har inte målat eller tecknat tidigare,
även om min morfar är konstnär, säger Anna.
Att måla på hud är helt annorlunda mot att
rita eller måla på papper. Jag har fått bra
respons på mina ansiktsmålningar och fått
Inom Räddningstjänsten
engagemang i hela södra Sverige. Barnens
Anna fick arbete som löneadministratör inom
Dag, barnkalas, festivaler och karnevaler. Det
Räddningstjänsten för 10 år sedan. Efter det
har varit jobb från Blomstermåla Folkets hus i
har tjänsten och arbetsuppgifterna byggts på
Småland till Swedbank i Ystad.
och hon har idag en hel del arbete som inte
är bundet till kontoret. Hon är idag, tillsam- Hinner Anna med något mer..? Tja, musikinmans med ytterligare några medarbetare, ut- tresse har hon också. Bruce Springsteen är den
bildare och instruktör för Räddningstjänsten i stora favoriten och i somras unnade hon sig två
konserter i Göteborg. Men inte nog med det!
Åstorps och Klippans kommun.
- Det är utbildning i hjärt-lungräddning och I slutet av sommaren tog hon en semestertrip
av hjärtstartare. Hjärtstartare finns på fler och till USA och såg en av Springsteens spelningar
fler ställen i samhället och i hemmen. De blir på MetLife Stadium i New Jersey, sångarens
billigare i inköp och om ett tiotal år kanske de ”hemmaplan”. En fantastisk upplevelse, intyär lika vanliga som brandsläckare. Fastighets- gar Anna, att tillsammans med 55.000 andra
och bostadsbolaget i Åstorp har just köpt in lyssna på Springsteen i fyra timmar. Har Anna
ett femtiotal hjärtstartare till sina fastigheter någon favoritlåt med Springsteen? Ja, ”Tougså där blir det en hel del utbildningar inom her than the rest”, naturligtvis!
den närmsta tiden, berättar Anna.

Skåning från Stockholm
Anna Lundberg kom till Skåne från Stockholm som tvååring, men någon utpräglad
skånedialekt har hon inte fått. En mamma
från Gävle och en pappa från Sundsvall kan
ju vara en förklaring till det. Anna har fört ett
rörligt liv och bott på flera ställen i västra och
mellersta Skåne, men hamnade i Ljungbyhed
för 10 år sedan. Innan dess bodde hon i Ålabodarna vid Öresunds strand och hade köksutsikt mot Ven, med en och annan vacker
solnedgång i havet. Bekanta tyckte hon var
tokig som lämnade denna idyll och flyttade
till Ljungbyhed.
- Jag föredrar skogen, den är mer omväxlande, säger Anna när hon tänker på varför
hon och hennes man flyttade. Det blåste ju
alltid i Ålabodarna, man kunde inte vara ute
så mycket. Jag tycker mycket om Skäralid och
trakten kring Ljung där vi bodde tidigare. Nu
rastar jag min lilla hund, en pomeranian som
heter Bella, i skogen däromkring. Ljungbyhed är fördelaktigt för mitt jobb som ansikts- - Jag är också testledare inom räddningstjänsmålare också, det tar en timme att åka till de ten, tillsammans med en kollega, fortsätter
Anna. När nya brandmän skall anställas leder
större städerna i Skåne.
jag de fysiska testen. Räddningstjänst SöderKattuppfödare
åsen har 70 brandmän och de måste också
Förutom att hon nyligen skaffade hund så testas varje år. Men jag testade inte mig själv,
bedriver Anna uppfödning av raskatter. De när jag blev brandman. Det fick min kollega
tre barnen i åldern 5, 7 och 9 år hjälper givet- göra.
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Vi
Vi firar
firar

100 år
1917- 2017

Eltandborste

Oral-B Pro 790 Duo Black

499:-

Snöraka

Ord.pris 799:-

Berglunds, Ergo

239:Ord.pris 439:-

Pannlampa

:
9
2
1
5:ris 19
Ord.p

Priserna gäller till och med den 31/1 eller så länge lagret räcker!

Bygdens butik!

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

ResTeamet

SOL & BADRESOR

Costa Brava, Roses 10, 17 dgr .......................... fr 3795:23/6, 30/6, 7/7, 14/7, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9.
Costa Brava, Empuriabrava 10, 17 dgr ........... fr 4595:23/6, 30/6, 7/7, 14/7, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9.
Kroatien/Porec 10, 17 dgr 19/6, 26/6, 3/7 ......... fr 5195:Kroatien/Vrsar 10, 17 dgr 19/6, 26/6, 3/7 ......... fr 6195:-

UPPLEVELSER/WEEKENDRESOR

Mayrhofen Skidresa (Vecka 8) 10 dgr 17/2 .............................................fr 6495:Påskresa Rostock 3 dgr 14/4...................................................................2295:Påskresa Schwerin 3 dgr 14/4.................................................................2295:Reseträff Rostock halvp/dans 2 dgr 4/3 .................................................1495:Sparrisresa med Celle halvp/utflykter 4 dgr 11/5 ..................................3995:Bornholm halvp/utflykter 2 dgr 5/5, 20/5, 19/8........................................1995:Trandans/Hornborgarsjön help 2 dgr 5/4, 8/4. ......................................2195:Hyttsill med luffardag help 2 dgr 22/4, 14/10........... ............................1995:Åland med Skärgårdssafari help/utflykter 4 dgr 13/7 ..........................4295:Spreewald 4 dgr 18/5, 7/9 inkl halvp/utflykter.........................................3995:Bremen Ölfestival 3 dgr 20/10................................................................2595:Vinprovning Burg alt Timmendorfer Strand. 2 dgr halvp
25/3, 9/4, 23/4, 20/5, 15/10, 28/10, 11/11, 25/11... ...................................fr 1395:-

DAGSTURER (Begränsad anslutning)

Arlövsrevyn 5/2, 11/2, 18/2, 26/2, 5/3......... 815:Bingolotto i Göteborg 12/3, 23/4, 7/5 ...... 550:Ullared 14/1, 28/1, 4/2, 12/2, 22/2, 25/2...... 100:Burg m. vinprovning 8/2, 1/3, 29/3 mfl ..... 430:Bordershopen 23/2, 6/4, 23/4, 4/5 mfl........ 400:Heiligenhafen 14/3, 11/4, 16/5, 6/6 mfl...... 400:Gavnö Slott 3/5 ........................................... 650:Madaresa på Österlen 29/4 ...................... 695:-

pp till
t rabatt u
.
Boka tidig n tom den 5 feb
e
400:-/vux

Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp och E6:an Ängelholm-Malmö!

Järnvägsstationen • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

God fortsättning och hej 2017! Nu tar vi ett rejält
grepp kring det nya året och gör det bästa av det.
Det finns inga hinder, bara möjligheter! Carpe diem!
Ny dag och nya möjligheter och annat skit som välavlönade
föreläsare gärna propsar på oss. Åt helvete med allt sånt, jag
vill bara bli känd och smal, är det så mycket begärt? Jag älskar
nya projekt. Det brukar inte hålla i sig så länge men jag är
däremot myyycket engagerad så länge jag har intresset uppe.
För tillfället är det garderobsrensning och plastbanta som jag
sysslar med mest. Garderobsrensningen innebär att allt som
inte är svart, vitt och grått åker ut. De som känner mig vet att
färger, mönster och känslan av att en enhörning gått in och
spytt i min garderob kännetecknar min klädstil. Men slut med
det. - Vad händer? Hur mår du?, frågade mina systrar oroligt
samtidigt som regnbågsfärgade byxor och paljettbeströdda
linne åkte till loppis. - Jag blir 34 i år och klär mig som My little
ponnies bortglömda kusin. Nu blir det en vuxengarderob, svarade jag förnuftigt. Min garderob är mycket, mycket tom nu.
Det fanns inte så mycket att spara när jag gick efter de hårda
kriterierna. Jag tittar mig i spegeln. Jag är vit, grå och svart.
Ohh vad jag saknar mina batikfärgade tröjor och flerfärgade
strumpbyxor.... För mig är kläder kul. Kläder är färg och kläder sprider glädje. Kläder är kombinationer där bäraren tänkt
själv och inte gått efter vad andra säger och tycker. Kläder är
signum och identitet. Kläder är en mjuk klapp på kinden eller
en signal om att: här är jag, frågor på det? Men nu. Vitt, grått
och svart. Vem blir glad av det?
Nästa grej på listan: plastbanta. Att det är massa skräp i prylarna vi har i våra hem kommer inte direkt som en överraskning. En jullovsledig natt fastnade jag på en sida om plast och
dess inverkan på oss. Orkade inte läsa allt men uppfattade
svart, plast, kök, megafarligt. Det räcker för mig så ut med
ungarnas plastbestick och tallrikar av plast. Ut med stekspadar, vispar och annat plastigt i köket. Tittade ner i lådan med
plastburkar och kände giftet komma ångande. - Kolla vad jag
fyndat, hojtar maken och kommer innanför dörren med tio
plastlådor att ha mat i. - AAAA, skrek jag, gjorde korstecken,
kastade vitlök på honom och väste som Smeagol i Sagan om
ringen. - Vi ska faktiskt bara ha glasburkar, informerade jag
och hoppades på att slippa förklara varför. Argumentet med
giftiga saker rakt in i kroppen räcker dock för mig.
Så nu är vi allså i år 2017. Året då min garderob blev vuxen
och jag förklarade krig mot plasten. I boken ”rensa i röran
med feng shui” handlar det bland annat om att vi är känslomässigt bundna till våra prylar. Skoja min feng shui-doja!
Jag vaknar mitt i natten och kallsvettas i min gråa pyjamas.
Som en urtvättad svart/grå pappersmassa ser jag kläderna jag
lagt fram för morgondagen. Svarta
bralls och en grå tröja. Hur gick det
till? Mina färgglada tokiga kläder
kallar på mig! Jag är så känslomässigt bunden till mina älskade tokiga
kläder att vi bildar ett eget nystan.
Nu måste jag rusa till Röda korset
och köpa tillbaka alla mina kläder.
Adjö till blommig sidenkofta
och röd tröja.
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God mat och
gemytlig stämning
Restaurang Chaplin och ägaren Hayri Erdem firade sin
nya fina bar med en stor fest den 7 januari där sångerskan Jenny Palm, känd från Bruksspelen skapade stämning. Att kliva in i restaurangen är som att kliva in på en
förfest där du genast känner dig välkommen. Personalen ser dig och hälsar glatt. Det är helt klart en familjär
stämning, oavsett om du kliver in för att äta en bit mat,
ta något att dricka eller bara vill njuta av den sociala
atmosfären.
Det som är nytt på Chaplin förutom baren med fullständiga rättigheter är att det bjuds på after work varje torsdag och fredag
och en gång i månaden är det levande musik i baren. Nästa spelning är den 28 januari då sångaren och gitarristen Bobby Lee
uppträder. Bobby Lee har tidigare spelat med bland annat ABBA,
Janne Schaffer och många fler kända artister.
Gästerna som lyssnade till Jenny Palm den här kvällen ville alla
framhålla den sociala biten på Chaplin och att det är upplyftande
att det händer något i Klippan. Niclas och Lina Loneryd som ätit
en god bit mat under kvällen berättar att de trivs bra på Chaplin
– ”god mat och gemytlig stämning” säger Niclas. Lina fyller i att
det är positivt när det händer saker i Klippan och att maten är
riktigt bra.
Skådespelaren och sångerskan Heléne Lindquist är en av matgästerna den här kvällen och hon öser superlativ över Klippan och
Chaplin. Det finns alltid något på gång i Klippan och just nu är
det Chaplin som tagit över stafettpinnen och folk sluter upp när
det händer något. Himla kul och mycket folk dessutom, glädjande
att se satsningen ger resultat och att få vara här och njuta av
stämningen.
Vid ett annat bord sitter Tobias Nilsson som åkt från Billesholm för
att få sig en bit mat och han berättar att han alltid äter på Chaplins när han är i Klippan. Tobias berättar vidare att han förknippar
Klippan med mycket positiva saker och kommunens rika kulturliv
från musik och Bruksspelen till god mat och skön stämning.
När jag stannar för att prata med Hayri kommer stamkunder fram
spontant och vill berätta allt positivt som finns här på restaurang
Chaplin.
- Du ser, säger Hayri. Folk är positiva och stämningen är bra. Den
här satsningen kommer lyfta stället och det behövs positiva saker
som händer, det förtjänar människorna i Klippan.

Åbyplan 2, Klippan
IA
URANG & PIZZER

RESTA

0435 - 107 86

ÖPPETTIDER
- 22.00
Mån - Fre 11.00
.00
Lördag 12.00 - 22

ebook
arrangemang på fac
Se våra kommande
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Upplev hockey live
kom till lindab arena

tis • 24 jan • 19:00

vs.

biljetter: rbk.ebiljett.nu • roglebk.se
170124-Annons.indd 1

Hembygdsgatan 2, Klippan • 0435-103 80
info@fonsterfint.se • www.fonsterfint.se

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

VI HARTIDENS
FR AM NSTER!
TAKFÖ

9-17
9-18
9-17
9-18
9-15
10-13
Stängt

2017-01-11 14:19

30%

3-GLAS

KAMPANJ
på alla
PVC- fönster
och dörrar

RABATT
på alla våra
svensktillverkade
trä, trä/alu
fönster
Gäller t.o.m 3 mars

Kampanjerna gäller t o m den 18 mars 2017
om inget annat anges

r ra
Ytterdö

r

KAMPANJER PÅ
CONTURA

spisar och skorstenar
Premodul

GARAGEPORTAR
RÄNTEFRI AVBETALNING DÄR VI BJUDER PÅ AVI- OCH
UPPLÄGGNINGSKOSTNAD VID KÖP ÖVER 10.000:Gäller 12 månaders avbetalningsplan
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Föreningssidan

NYHET! Gå in på klippanshopping.se och klicka på fliken Fören-

ingar. Här skriver ni in föreningens text. Ni ansvarar för att uppgifterna är
rätt. Vi förbehåller oss rätten att redigera dem. P.g.a platsbrist ska endast
aktuell månads program införas.

På denna sida erbjuder vi alla föreningar i Söderåsjournalens utgivningsområde att informera om sin verksamhet. Föreningen ska alltså finnas i Klippans
kommun (Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby osv), Perstorps kommun, Åstorps kommun eller Röstånga.

Kvidinge Föreläsningsförening

Klippan Korpens Boulesektion

Vårens föreläsningar:
Vi börjar den 22.e januari med att marknadschef Cecilia Wardström-Larsen tar oss
med på en resa ”från skolbok till ett modernt
förpackningsföretag”. Företagets utveckling
från att det grundades till i våra dagar är
fantastisk både vad gäller teknisk som administrativ utveckling. Cecilia kommer även
att berätta om de planer som företaget har
för framtiden, samt vad som kommer att påverka förpackningar i framtiden.
Den 12.e februari tar oss Jarl von Scheele med på en både musikalisk och praktisk
rundvandring i Berlin. Berlinluft är rubriken
på hans föreläsning. Staden Berlin fascinerar
med sin dramatiska 1900-talshistoria. Det blir
rundturer med såväl båt som buss i centrala
Berlin med besök på museer och museet för
”muren” och Stasis högkvarter. Strålande
vyer blir det bl. a. riksdagshusets glaskupol.
Föreläsningarna hålles i Kvidinge Hembygdshall och startar kl 19. Alla är hjärtligt välkomna.

Åsbo Släkt-och Folklivsforskare
Öppet Hus:
Söndag 29/1 kl 9 - 12
Måndag 30/1 kl 13 – 16
Fredag
3/2 kl 13 - 16
Måndag 13/2 kl 13 - 16
Fredag
17/2 kl 13 – 16
Måndag 27/2 kl 13 – 16
Alla välkomna, nya som gamla släktforskare.
Erfarna släktforskare hjälper till då klurigheter uppstår.
ÅRSMÖTE lördag 18/2 kl 13. Efter förhandlingarna underhåller Eva och Bernhard.
Alla aktiviteterna är på Studiegården 47:an.

Rönneådalens fiskevårdsförening

öppet alla helgfria fredagar mellan kl 09.3011.30. Vi serverar fika till självkostnadspris.
Start: Fredag 13 januari. Välkomna!
25 januari Besök på Bergendahls i Hässleholm
26 Januari Natalie Gerhard och Eva Möller presenterar hjälpmedel, Plats: Syrénen
kl 14.00.
27 januari Lunch kl 13.00, på ”Stationen”
Cafe´o Asiatisk restaurang, Anmälan till Bitte R.
Kvidinge Hembygdsförening
15 februari Besök på Vannaröds slott.
Kvidinge Hembygdsförening har program23 februari Biblioteksträff. Bibliotekarie
met klart för de traditionella ”TorsdagsKlasson informerar om aktuell litteratur.
kvällarna” i Kvidinge Hembygdshall, Temp24 februari Lunch: Restaurang Bowlinghallaregatan 5.
len i Perstorp, Anmälan till Bitte R.
Här kommer de 5 första av 10 program:
2 feb. Bobby Lee Band, Klippanbandet som SPF Eken kommer också att erbjuda sina
spelar blues, soul, country och rock. Entré medlemmar en ny aktivitet ”YOGA”. Detta
kommer förmodligen att vara på tisdagar
60kr. Kaffeförsäljning.
mellan kl 17.30-19.00. Plats: Syrénen.
9 feb. Joakim Bengtsson, välkänd antikexpert som värderar era medhavda ting (1 per Vårprogrammet har nu skickats ut till alla
person). Kåserar om antikviteter och om medlemmar. Mer info om våra aktiviteter
kan ni förhoppningsvis läsa på vår hemsida
Antikrundan. Entré 60 kr. Kaffeförsäljning.
16 feb. Peter Sylvan, vetenskapsjournalist www.spf.se/ekenperstorp
tolkar o populariserar komplex kunskap.
Entré 60 kr. Kaffeförsäljning.
PRO Ljungbyhed
23 feb. Vinterlov-matiné kl.15.00. Film ”Hus- ÅRSFEST fredagen 27 januari kl 13.00
djurens hemliga liv”. Från 7 år. Entré 20kr.
i Kreablokalen Ljungbyg 22. Mat, kaffe och
23 feb. Film ”Singin in the rain”. En tidlös tårta. Göran underhåller. Pris 250 kr,
musicalfilm. Utsedd till en av de bästa i värlAnmälan till Siv tel 91554 eller Evy tel 440535
den. Barntillåten. Entré 60 kr.
senast 23 januari.
Alla kvällsprogram startar kl.19.00
ÅRSMÖTE fredagen 24 februari kl 14.00
i Kreablokalen.
Seniorerna, SPF Eken Perstorp
Canasta i lokalen tisdagar kl 13.30.
PROGRAM, Våren 2017
Bowling i Perstorp onsdagar kl 13.30.
ÅRSMÖTE den 9 februari 2017, Försam- Whist i lokalen onsdagar kl 18.30.
lingshemmet kl 14.00. Roland Karlsson,
”Revymakare” från Hässleholm underhåller. Handarbete i lokalen första torsdagen i
månaden kl 13.00.
Vi bjuder på fika!
Torsdagen den 29 December spelades årets
sista månadstävling i Åstorps Boulehall
1. Ulla Thomasson 3 segrar 24 i kvot
2. Christer Nilsson 3 segrar 20 i kvot
3. Olof Svensson 3 segrar 20 i kvot
Nästa månadstävling år 2017 är den 26/1
i Åstorps Boulehall. Avresa från Sågen 13.30.

Månadsmöte den 9 mars 2017, Församlingshemmet kl 14.00. Sandström & Co
FISKESTÄMMA tisdagen den 14 februari
kl 19.00. Plats: Församlingshemmet i Fä- underhåller ”Svenska schlagers från 40- och
ringtofta. Handlingar inför stämman finns 50-talet.
tillgängliga hos ordf. emailadress: brojoh@ Övriga aktiviteter:
telia.com
SPF Eken har startat Fredagscafé. Detta är

Lokalen öppen måndagar kl 13.00-16.00.

PRO Klippan
Måndag 23 januari
Vattengympa, måndagsgruppen
11.45-12.45

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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startar,

PRO Klippan forts.
Tisdag 24 januari
Ullared till extrapris. Endast 85:- om vi blir
minst 36 st. Anmäl via hemsidan, lista i lokalen eller tel. Gudrun 0435-21229. Avresa från
Kvantum 08.45, därefter från Torget.
Onsdag 25 januari
Vattengympa, onsdagsgruppen startar,
14.30-15.30.
Fredag 27 januari
Vattengympa,
fredagsgruppen
startar,
12.30-13.30.
Måndag 30 januari
Bingo i PRO-lokalen Torget 1A kl. 14.00.
Måndag 13 februari
Trivseldans kl. 17.00 på Tingvalla i Åstorp.
Candys spelar.
Bingo 14.00 i lokalen Torget 1A.
Tisdag 14 februari
ÅRSMÖTE på Kulturcenter/Parkköket
kl. 14.00. Underhållning Mikael Neumann.

Aktiespararna Klippan Perstorp Åstorp

Inbjudan - ÅRSMÖTE med besök av Karin
Sjöblom!
Nybörjarkurs i biodling med början under
Söndagen den 22 januari, kl 17.00 - 19.00 februari månad, kurstider och plats planeStudieförbundet, Storgatan 47, Klippan
ras med kursdeltagare. Anmälan och information Bengt Svensson 070-4051252 eller
Program
bengtsvensson4926@gmail.com.
Lokalavdelningens Årsmötesförhandlingar.
Fortbildnings kurs i biodling med början
Karin Sjöblom - ”Smart, ekonomisk och lat” under februari månad, kurstider och plats
Ett föredrag om Investmentbolag.
planeras med kursdeltagare. Anmälan och
För dig som vill spara i aktier men inte har information Kent Tofft 070-8130026 kent@
all världens tid är detta ett utmärkt sätt att tofft.com
komma igång.
Medlemsmöte tisdag 31 januari klockan
Karin Sjöblom, Aktiespararna Växjö, kommer 19:00 Ljungbyskola, Bonnarp 610, Ljungbytill oss i Klippan för att på sitt eget speciellt hed. Karl-Henrik Jansson och Kent Tofft förjordnära sätt fånga er att börja spara. Låt klarar hur vi ska få friskare bin.
denna träff bli det första steget till miljonen.
Se hemsida https://asbobi.wordpress.com
Anmälan: För mer information och anmälan
- klicka på länken nedan.

Kommande träffar
Aktieutbildning för nybörjare
Start söndagen den 5 februari. Åtta utbildSöndag 19 februari
Arlövsrevyn. Buss, räkmacka, kaffe och revy- ningstillfällen.
biljett 670:-. Fullbokad men anmäl gärna till Aktieträff med Crunchfish och
väntelista till gudrun.alden@telia.com
Lammhults Design Group
eller tel. 0435-21229
Onsdagen den 15 februari.
Aktiecafé med Hitta kursvinnare
Måndag 27 februari
Söndagen den 26 februari, 26 mars och 23
Bingo 14.00 i lokalen Torget 1A.
april.
1-5 maj
Nytt resmål - BUDAPEST! Vi åker med buss Läs mer om träffarna på vår hemsida
från Klippan till Kastrup, flyger till Budapest. www.aktiespararna.se/klippanperstorpastorp
I priset 6295:- ingår det mesta. Frukost, 2 Välkomna!
middagar, 1 lunch, stadsrundtur, båttur, en Aktiespararna Klippan/Perstorp/Åstorp
tur till Pusztan med hästuppvisning samt
Folkloreafton. Mer info finns på hemsidan.
SPF SENIORERNA FÄRINGTOFTA
Anmälan senast 30 januari via vår hemInbjuder till motionsdans i
sida www.pro.se/klippan.
Har du frågor så ring Gudrun 0435-21229, Tornsborgs Tivoli, Färingtofta
Torsdag 2 februari kl 17-20.30
mobil 073 037 58 30.
BERTS FAVORITER spelar
Expeditionstider Torget 1A
Torsdag 16 februari kl 17-20.30
Tisdagar och onsdagar 10.00-11.00.
KJELL REINES spelar

SPF Seniorerna Tycho Brahe Ljungbyhed

Norra Åsbo biodlarförening i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan

Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna
Handlingar inför ÅRSMÖTET den 21 febru- pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.
ari finns tillgängliga på biblioteket i Ljungby- ÅRSMÖTE Tisdagen den 14 februari
hed eller på vår nya hemsida:
2017 kl 14.00 i Församlingshemmet, Färingspfseniorerna.se/tychobraheljungbyhed
tofta. Efter sedvanliga förhandlingar kommer
från och med den 9 februari.
Leif Troedsson att tala om sin tid som målDagens rätt fredagen den 24 februari, vaktstränare för U-21 laget.
samling torget Ljungbyhed kl. 12.30.
Se även vår hemsida:
Anmälan senast den 17 februari till
www.spfseniorerna.se/faringtofta
Göran 0435-441447.

HjärtLung-föreningen Klippan

Årsmöte fredag 24 februari kl. 17.30 på Parkköket, Kulturcenter i Klippan. Efter förhandlingarna blir det landgång och underhållning
av Sandström & Co. Pris 100:-. Anmälan till
Gunnel 0435-44 04 26. Välkomna!

PRO Perstorp
Onsdag 1 febr. Dans i Folkets Park kl.17.00.21.00.Musik: Erik Arnolds
Onsdag 15 febr. spelar Bengt Hedin &
comp.
Alla föreningsanslutna pensionärer hälsas
VÄLKOMNA till våra danskvällar.
Onsdag 8 febr. ÅRSMÖTE i Folkets Park
kl.14.00. Underhållning av Pro Tyringe sånggrupp
Aktiviteter i Bäckstugan:
Fredagscafé varje helgfri fredag 09.00.11.00.
Stickcafé tisdagar 14.00.-16.00.
Canasta torsdagar med början kl.17.00.
Bingo fredagar i jämn vecka kl.14.00.-16.00.
Vårens Studiecirklar pågår.
För mer inf. om våra aktiviteter besök vår
hemsida på www.pro.se/perstorp
Vi tar gärna emot förslag och ideér om det
är något ni är intresserade av och som vi kan
genomföra.
En hjärtstartare är inköpt till Bäckstugan.
Du som är intresserad av att deltaga i utbildning för hantering av denna, anmäl dig till
Inga tel.34266 mail:ingasvenke@yahoo.se

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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AA - Anonyma Alkoholister

de ”begivenheter” redovisar vad som gjorts, 20 kr/10 min-körning. Alla skollediga mellan
7-15 år är välkomna att köra, alla andra är
Från och med 5/1 ändras tiden för informa- pågår och kommer att göras.
tionsmötet från kl 18-19.30 till 17.30-18.30, Torsdag 9/2 kl 18.30-20.30, Vuxenskolans välkomna in och titta på.
AI Anon (för anhöriga till alkoholister) startar. lokal, Stockholmsvägen 14D, Perstorp
Kontaktuppgifter, extraöppet, tävlingar
AI-Anon har då möte torsdagar kl 19-20. Är
och ev. event hittar du på
du anhörig till missbrukare, behöver du stöd
www.klippan-rc.se eller FB.
Klippan
RC
Klubb
och hjälp, då är du hjärtligt välkommen på
Ängelholmsgatan 3, Sågenhuset,
Öppettider på vår bana:
torsdagar.
under skärmtaket.
• Söndagar kl. 11.00 - 18.00.
Vi kör radiostyrda buggy-bilar i skala 1:10 • Onsdagar kl. 18.00 - 21.00.
Plastens Hus i Perstorp
med elmotor. Banan vi kör på består av en Hjärtligt Välkomna.
14/2: ”Elektrifieringen av Perstorp – Del 2” speciell matta och har flera hopp och knixElektrifieringen innebar en teknisk revolution igheter som ger alla en utmaning. Vi har en
Pga utrymmesskäl har vissa texter kortats ned.
som totalt förändrade samhället. I denna liten Cafeteria där du kan köpa fika om du Texterna finns i sin helhet på Klippanshopping.se
andra del, omfattande huvudsakligen tiden känner för det. På söndagar kan du hyra en
från 1940, berättas här om den fortsatta ut- av våra FRÄCKA TRAXXAS BILAR! Sporten
vecklingen av Perstorps elektricitetsnät.
där både ung och gammal, tjej och kille, har
Föreläsare: Erik Skogh
kul och kan tävla på lika villkor.
Ni skriver själv texter och ansvarar för att de
är rätt. Vi förbehåller oss rätten
FUB:
Från
vecka
4
kör
vi
på
måndagar
melInformation kan fås från Plastens Hus dit ockatt redigera dem vid behov.
lan
17-19
c:a.
Anmälan
och
info
via
FUB,
så anmälan om deltagande skall göras.
Lena Landin.
NYHET!
Plastens Hus, Hässleholmsvägen 6,
TÄVLING: Helgen den 4-5 februari har vi
284 34 Perstorp, Tel. 0435-393 03
en deltävling i vbc-cupen. På lördagen med Lägg in texten via klippanshopping.se:
Mejl: info@plastenshus.se
2-hjulsdrivna och på söndagen med 4-hjuls- Gå in under fliken FÖRENINGAR. Kolla sen
www.plastenshus.se
drivna bilar. Flera förare ur Sverigeeliten i att ni fått svarsmail från oss senast 3 arbetsstartlistan. Fort går det och det hoppas både dagar efter manusstopp (se sid 2). Har inget
högt och långt. Kom in och titta och kanske mail kommit så hör av er till 0435-77 90 54.
Hembygdsföreningens Milstensgrupp
ta en fika i vår cafeteria.
Öppet hus – dropp in
Kostar det något?
Hembygdsföreningens Milstensgrupp, som SPORTLOVSÖPPET: Tisdag och tors- Nej. Våra sponsorer gör det möjligt för förrenoverar Mil- och andra vägstenar och sät- dag mellan 18-20. Prova på att köra radio- eningar att ha sin föreningsinformation här
ter upp information om dem och närliggan- styrd bil på vår fina innebana med hopp. gratis! (Gäller ej ekonomiska föreningar).

Hur går det till?
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På www.klippanshopping.se...
...hittar du ett FÖRENINGSREGISTER där alla föreningar har
möjlighet att lägga upp sina aktuella kontaktuppgifter - helt GRATIS!
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KLIPPANSHOPPING – nytt utseende
Hemsidan för dig som bor i Klippanbygden,
Klippanshopping.se, har bytt utseende.
Sidan drivs av Adapt Media, företaget som även ger ut
Söderåsjournalen, i samarbete med Klippans kommun,
Bostadsaktiebolaget Treklövern och Klippans Köpmannaförening. Det så kallade användargränssnittet har nu uppdaterats för att bättre leva upp till aktuella krav.
- Hemsidan har fått ett modernare utseende och är bättre anpassad för mobiler, säger Albin Lundberg på Adapt
Media, som sköter sidan. Som en bonus så har det följt
med ett antal verktyg i bakgrunden som gör att det går
snabbare och enklare att föra in nya uppgifter på sajten.
Arbetet med sidan har pågått under större delen av hösten och den lanserades strax innan jul.
- Sidan kommer att utvecklas ytterligare framöver, fortsätter Albin. Vi har fått in en del önskemål och nya idéer
som vi tänkte implementera under våren.
RIKT INNEHÅLL - På Klippanshopping.se finns
• Företagsregister
• Söderåsjournalens artiklar (liksom hela tidningen som pdf)
• Webbartiklar (artiklar som inte fått plats i tidningen)
• Föreningsregister
• Familjesidan, med fina babyfoton
• Evenemangskalender, i samarbete med Klippans kommun
• Årets bild, Söderåsjournalens fototävling
Du går så klart själv in och tittar på sidan, orienterar dig
i erbjudanden från bygdens butiker, tittar på fotona till
Årets bild och läser artiklar! Adressen lär du dig lätt:
klippanshopping.se, just det!

Vi
Vi firar
firar

100 år

(på ord-pris)

1917- 2017
Tävla i Annonsjakten!
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KAMPANJ
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ett slag för hobbymaterial.
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Vinnare Barntävling - December
1: Ida Pålsson, Klippan
2: Wilma Levin, Klippan
3: Wilma Asterman, Perstorp

• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.

9-17
9-18
9-17
9-18
9-15
10-13
Stängt

Oral-B Pro 790 Duo Black
på alla
Hembygdsgatan 2, Klippan • 0435-103 80
info@fonsterfint.se • www.fonsterfint.se

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

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Eltandborste

3 personer vinner presentkort (500 kr, 300 kr resp. 200 kr)
från Klippans Köpmannaförening.
• Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon
av annonserna i detta nummer.

HALVA
rint & Brodyr
P
PRISET
CaJo´s

Snöraka
TAK

Berglunds,
Ergo
KAMPANJER PÅ
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2,
CONTURA
och skorstenar
264 33 KLIPPAN i brev frankerat med brevporto. spisar Premodul

239:-

Glöm inte att ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet!
Om denna märkning inte finns med deltar man inte i Ord.pris 439:tävlingen! OSS TILLHANDA SENAST den 6 feb 2017

Gäller t.o.m 3 mars

Kampanjerna gäller t o m den 18 mars 2017
om inget annat anges

Yt

Tömmer, rensar och städar e

Även dålig hum
Erbjudande!och
På vindar.
allt konstnärsmateria
Vi köper äve
Pannlampa

lämnar vi 15% på våra redan låga priser
Perstorp
d
Erbjudandet gällerwww.billesholmsau
t.o.mI 31
marshittar
2017.

Namn:___________________________________________________
Tel:________________________
GARAGEPORTAR

:-

Adress:
______________________________________________________________________________
Bryggaregatan
15
RÄNTEFRI
AVBETALNING
DÄR VI BJUDER PÅ AVI- OCH Christer
Nilsson 073
UPPLÄGGNINGSKOSTNAD VID KÖP ÖVER 10.000:17
Telefon 0435-66
6
Gäller 12 månaders avbetalningsplan

Priser och stipendier
från Klippans kommun
Klippans kommun delade traditionsenligt ut sina stipendier och priser på årets sista fullmäktigemöte den
20 december.

Söderås

Det blev ett positivt inslag för ledamöterna att avsluta året med
att hedra några av kommunens medborgare som arbetar aktivt
med kultur och inom föreningslivet. Dessutom visade man uppskattning genom att utdela byggnadsvårdspremiet till Bruksskolans ägare för deras arbete med att renovera skolans byggnader.

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

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Michael Nemeti och
Kultur- och fritidschef Arne Amnér höll i utdelningen av priser
och stipendier.

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

Kulturpris
Kulturpriset på 10.000 kronor och en akvarell av Eva Rex gick
till Torsten Hannrup för hans arbete om Bjersgårds och Gråmanstorps äldre historia. Torsten har efter grundlig forskning
presenterat resultatet i sin bok ”Bjersgårdsarkivet – Gyllenstiernor på Bjersgård”.

Bilverkstad
Bångdals Bilservice, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHED.................... 0435-44 22 11
		 www.bangdals.se, klas@bangdals.se
• Nockes Bil - Kenoc AB, Spången, 264 52 LJUNGBYHED........................ 0435-44 04 87
		 www.kenoc.se, info@kenoc.se
Bilvård (Brilliant Care)
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se

Kulturstipendier
Kulturstipendier tilldelades Anita Larsson, 10.000 kronor, för publicering och marknadsföring av sin tredje bok. Övriga stipendier
på 5.000 kronor gick till Alexander Persson, Rebecca Sharp och
Rafael Modig. Alexander, som kommer från Klippan, är sångare
i rockgruppen Future Idiots och arbetar med en musikvideo. Rebecca, som fick kulturpriset i fjol, arbetar nu på material till en
utställning i Konsthallen i Klippan. Rafael, som liksom Rebecca
kommer från Ljungbyhed, målar och fotograferar och har för avsikt att åka till Japan för att uppleva kulturen där.

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

Byggnadsvårdspremium
För sitt utmärkta arbete med att renovera Bruksskolan till flerfamiljshus fick Rickard och Camilla Olsson kommunens byggnadsvårdspremium. I motiveringen framhölls att stor omsorg
har lagts ner på att bevara ursprungliga detaljer på byggnaden.
Även skolans gymnastikbyggnaden, där paret själva bor, har renoverats på ett smakfullt sätt.

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

Föreningsledare
Årets pris till föreningsledare tilldelades Sune Arvidsson. Sune
har under många år arbetat aktivt inom Klippans Brottarklubb.
Han har varit engagerad inom dambrottningen, vilken genom
Jenny Fransson fick en bronsmedalj vid OS i Rio.
BUN-priset
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Rune Persson och
skolchef Rose-Marie Bergman överlämnade årets BUN-pris till
personalen på Bofinkenskolan. Personalen, representerade av
Susanne Månsson och Magdalena Axelsson, fick priset för sitt
arbete med att genomföra undervisning och övrig verksamhet
med gott resultat trots en omfattande ombyggnad. De skapade
trygghet och trivsel under en turbulent tid.

Byggvaror
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 RYDEBÄCK... 042-22 10 55
		 www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• Optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN......................... 0435-44 89 50
		 www.optimera.se, klippan@optimera.se
Cykelaffär
• Ekstrands Cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN.................................. 0435-71 14 13
		 www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com

Däck
• Klippans Vulkverkstad, Fabriksvägen 14, 264 39 KLIPPAN........................ 0435-103 07
		 info@klippansvulk.se
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
Fastighetsbolag
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN............................ 0435-121 00
		 www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
Frisör
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................ 0702-78 48 81
		 salongmonica@hotmail.com
Fotvård
Fotspecialisten i Klippan, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ........................... 0435-133 50
Färg - Tapeter
• Colorama, Karossvägen 1, 264 21 KLIPPAN............................................ 0435-142 62
		 www.colorama.se/klippan, klippan@colorama.se
Fönster och dörrar
• FönsterFint, Hembygdsgatan 2, 234 36 Klippan....................................... 0435-107 81
		 www.fonsterfint.se, info@fonsterfint.se
Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED....... 0435-77 01 09
		 t.hagelin@bredband.net
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• De företag som är markerade med svart

BRANSCHREGISTER
Gårdsbutik
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus, 264 93 KLIPPAN......................................... 0435-102 95
		 www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se
Svarta Svängens Köttbod, Bjärnarp 790, 268 68 RÖSTÅNGA.................... 0705-51 73 89
		 www.svartasvängen.se, svartasvangenskottbod@hotmail.com
Hantverk & Hemslöjd
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN .................................... 0707-197 333
		 www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com
Hembygdsförening
Östra Ljungby och Källna socknars Hembygdsförening, Bjerhus 4460 Fastarp
264 94 Klippan................................................................. 0435-21291, 0701-13 11 20
Hund- och kattpensionat
Dag & Natt för Hund & Katt, Linneröd 6765, 264 93 KLIPPAN.................. 0722-45 20 80
Inramning
• IdéRika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED................. 0704-49 05 48
		 www.iderika.nu, lennartsaflund@gmail.com
Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN................................................. 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN........................................ 0435-101 15
		 www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
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
Konferens
• Klippans Kultur Center, Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN............... 0702-84 23 06
		 www.klippanskulturcenter.se, info@klippanskulturcenter.se

Livsmedelsbutik
• ICA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN..................................... 0435-296 00
		 www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• ICA Nära, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN................................................ 0435-106 04
		 www.ica.se, thomas.c.carlsson@nara.ica.se
Markiser
• MP Solskydd, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN..................................... 0734-43 44 66
		 www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

Reklam
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN................................ 0435-77 90 50
		 www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
Restaurang & Pizzeria
• Norrehus, Bryggerigatan 13, 264 33 KLIPPAN......................................... 0435-101 05
		 www.norrehus.se, anna@norrehus.se
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN....................................... 0706-72 55 37
		 bohaget@hotmail.com
• Parkköket i Kulturcenter,Östra Teatergatan 7, 264 38 KLIPPAN................. 0435-101 09
www.parkkoket.se, leffe60@telia.com
Smycken
• Aurora Åstrand Silver & Guldsmide, Kapellgatan 2C, 264 38 KLIPPAN.... 0703-94 21 76
		 www.auroraastrand.com, auroraastrand@hotmail.com
Snickeri
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED........... 0707-41 10 63
		 www.snickeriet.info, info@snickeriet.info
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
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
Ved
Brännestaden AB, Brännestaden 101, 284 91 PERSTORP........................ 0739-30 93 85

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

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

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

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

Möbelrenovering - Sömnad
Åkälla Väv & textil, Templaregatan 20, 264 35 KLIPPAN........................... 070-782 28 85
Psykoterapi - KBT och parterapi
KBT4U, Norra Skolgatan 2A, 264 33 KLIPPAN........................................ 0707-56 54 88
		 Dobrica Vukovic, socionom, leg. psykoterapeut, kbt4u@hotmail.com
Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 264 53 LJUNGBYHED............................. 0435-508 20
		 www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
Redovisning, Revision
• BDO, Box 103, 264 33 KLIPPAN.......................................................... 0435-76 61 31
		 www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se

Vad söker du?

I detta Branschregister hittar du
snabbt och lätt din lokala kontakt!

cirkel hittar Du ännu mer nformation, erbjudanden och annonser om på www.klippanshopping.se
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JanuariVälkommen till oss

23-28 januari

Öppettider: Mån - fre 10 - 18 / Lör 10 - 14

www.klippan.euronics.se

22-29
WINT ER IS C O M IN G!
januari
LUFTVÄRMEPUMPAR SOM TAR
FIGHTEN MOT KYLAN!
LUFT - LUFTVÄRMEPUMP
FRAMTAGNA FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN
BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT
MÄRKBAR EKONOMISK BESPARING
STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI

LUFT - VATTENVÄRMEPUMP
200 LITER TANK FÖR VARMVATTEN
GARANTERAD VÄRMEEFFEKT NER TILL -28°C UTOMHUS
TRÅDLÖS KONTROLL FÖR ENKLARE STYRNING
STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI

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

