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Först och främst, tack till alla som
ställde upp under Klipplördagen som
vi från Adapt Media var med och
arrangerade. Mats Pettersson och
Svenska Popfabriken som sjöng och
spelade på Allétorget t.ex. är värda
extra beröm. Vi har även fått en inbjudan av Företagarna i Perstorp att
medverka vid planeringen av deras
julskyltning, det är vi glada över.
Adapt Media är mycket mer än bara
Söderåsjournalen. Vi har eget tryckeri
och fixar allt du behöver från pappers
tryck till tryck på kläder eller stor
format. Det finns inget jobb som är för
litet eller för stort för oss.
Vi hade problem med distributionen
av septembernumret vilket gjorde att
många anmälde att de inte fått tid
ningen. Vi är tacksamma över att ni
meddelar detta så vi kan åtgärda det till
kommande nummer. Utebliven tidning

anmäls via hemsidan Söderåsportalen.se.
Om du saknar tidningen, finns den
även att hämta på Oj Kvantum i Åstorp,
Klippans bokhandel eller på biblioteket
i Perstorp och på flera andra ställen.
Det finns 100 anledningar till att stödja
dina lokala butiker, livsmedelsbutiker
och restauranger, men det finns inte
en enda anledning till att låta bli. Alla
gynnas av att vi stöttar varandra. Det
är när vi samverkar, hjälper varandra
och marknadsför varandra som vi kan
åstadkomma bäst resultat både tillsam
mans och var för sig.
Söderåsjournalen är det bästa forumet
att sprida allt positivt som händer i vårt
område. Det händer en massa bra saker
och det skriver vi om både i tidningen
och på vår hemsida samt vår Facebook
sida. Tillsammans når vi ut och sätter
bilden av ett område med möjligheter
och framtidstro.

TÄVLA OCH VINN EN BIOKVÄLL Ny tävling!
PÅ GRAND BIO I LJUNGBYHED
Ta chansen att få gå och se den nya superhjältefilmen JUSTICE LEAGUE på
bio i Ljungbyhed.
Film ska upplevas på bio för maximal effekt. Se superhjältar som Batman, Won
der Woman, Aquaman, Cyborg och The Flash när de ska rädda jorden från en
storskalig attack. Skicka in ditt bidrag med motivering till varför just du ska vinna
6 biljetter till JUSTICE LEAGUE den 17 november. Bjud med familjen och/eller
vänner till en oförglömlig kväll på Bio Grand i Ljungbyhed.

Skriv en motivering till varför just du skall bli vinnare i vår månadstävling.
Skicka in den senast den 6 november 2017 till:
Skriv till:
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan
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Värmevägen 2, Klippan
ÖPPET I BUTIKEN: Onsdag 13 - 18
Kostnadsfria hembesök

Tel. 0435 - 149 60

0435 - 149 60

Säsongsinfluensan 2017

Rullgardinskollektion

Håll dig frisk i vinter – vaccinera dig mot säsongsinfluensan

Emma von Brömssen

Välkommen att vaccinera
dig mot säsongsinfluensa
hos oss!

Succé för Emma von Brömssens rullgardinskollektion.
Det firar vi med 20% rabatt
Gäller 15 oktober till 15 november

Vi har ”drop in”

Onsdag den 8 nov
Torsdag den 9 nov

kia.com

0435 - 149 60

900 KR
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H ISG:

Influensavaccinationen är
kostnadsfri för dig som är
65 år eller äldre, eller tillhör
någon av Socialstyrelsens
definierade riskgrupper.
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in och se Emma von Brömssens kollektion!

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

kia.com
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Nu kan du enkelt sätta en personlig och unik prägel på hemmet, föreningslokalen eller företaget. Förvandla väggar, golv eller kanske t.o.m innertaket med
vår nya självhäftande tapet. Den är lätt att sätta upp och lika lätt att ta ner.
Lämnar inga märken eller limrester efter sig. Endast din fantasi sätter gränserna!

TILLFÄLLE
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Kampanjpris fr n: 132.800 kr
PRIVATLEASING FR N 2.290 KR/M N
8.000 KR I BR
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R*
Effektiv

kupé och dessutom utrustad
med aktiva säkerhetslösningar som autobroms
L GG TILL SPECIAL
EDITION: 6.900 KR
och
filövervakningssystem.
Det
finns många
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Det
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anledningar till varför Kia Sportage vinner i
längden. Upptäck dem alla hos din Kia-handlare!

endast 10 st!

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

Begränsat antal

2.4 l bensinmotor – NYHET!

Pris 279.900 kr

1.7 CRDi ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 264.900 KR

• Automatväxlad

kia.com
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• Läderklädsel
PRIVATLEASING FRÅN 4.125 KR/MÅN*

• Högeffektsljudanläggning
Kampanjpris
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LÄGG TILL SPECIAL EDITION: 10.000 KR (VÄRDE 30.000 KR)
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• Parkeringssensorer fram och bak
Nästan nya Ceed 1,6 CRDi 5D Komfort M-16
1000 -1500 mil. Skattebefriad till 2021.
GG TILL DIESEL 22.000 KR

Utrustad med bl.a. autobroms, aktivt fil vervakningssystem,
helljus assistans, skyltscanning, eluppv rmt baks te, 17 aluminiumf lgar, xenonljus, 7 navigationssystem med backkamera och eluppv rmd l derratt.
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Pris från 159.700 KR
Månadskostnad Bränsleförbrukning
1.688 KR *blandad körning 9,5 l/100 km, CO
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Newmanbil AB

Vi trycker dina egna foto på:

Hösterbjudande
Just nu får du 43.900 kr

Hösterbjudande
i rabatt när du köper en

• Papper • Canvas • Tapeter
• Kläder • Klistermärken

Kia Sportage
CRDi kr
Just
nu får du1.7
43.900
iDCT
rabatt
när du
köper en
i Special
Edition!
Kia Sportage 1.7 CRDi
DCT i Special Edition!

N r du ser p fotbolls-EM i sommar s ser du resultatet

www.newmanbil.se
av ndl sa timmar av skjuts, lottf rs ljning och ideellt

arbete. V lj en skjutsmaskin fr n Kia, s kan du njuta av
k rupplevelsen, samtidigt som sm spelare med stora
dr mmar ker b de bekv mt och s kert i baks tet.

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

www.newmanbil.se

0451 - 38 40 00

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

agret r cker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller f retagsavtal och g ller endast lagerbilar. Br nslef rbrukning blandad k rning Kia Picanto 4,4-5,6 l/100 km, CO2-utsl pp 102d_sw 4,0-6,3 l/100 km, CO2-utsl pp 104-141 g/km; Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO2-utsl pp 119-166 g/km. Testerna r gjorda enligt EU-k rcykel och milj klass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan f reuppl ggnings- och aviavgifter. R rlig r nta. Max k rstr cka 1500 mil/ r, vermil debiteras. Sedvanlig kreditpr vning sker. Slitagedelar, vriga reservdelar och ev. tillval ing r inte i priset. Fordonsskatt
om du tecknar ett separat avtal avseende INGO-kortet m ste utnyttjas inom 36 m n, efter det f rfaller outnyttjat belopp. F r fullst ndiga villkor och mer information om INGO-kortet l s kia.com/
ion f r eventuella tryckfel.

Öppet:
Södra
Kringelvägen
2. Tel 0451-38
Service/verkstad mån-fre kl. 7-16.30
Södra
Kringelvägen
2 40 00. www.newmanbil.se
Öppettider: Service/verkstad månd-fred 7.00-16.30. Försäljning månd-fred 9-18,
Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/10 2017 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra
Försäljning
mån-fre
9.00-18, lörd 10-14
Tel
0451-38
40
00
rabatter
eller
företagsavtal
och
gäller
endast
lagerbilar.
Bränsleförbrukning
blandad11-15
körning Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO HE LGÖPPET Lördag 10-14,
Söndag
Hässleholm
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Med reservation
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på bilden
vara
extrautrustad.
*Kia privatleasing:
36 mån,
månadskostnader
inkl. för
moms
exkl. uppläggningsoch aviavgifter.
Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev.
tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Med reservation för eventuella tryckfel.

Norra Skolgatan 2, Klippan • 0435 - 77 90 50

info@adaptmedia.se • www.adaptmedia.se

Vi kan bli din biljett
till Frankrike
Vinn biljetter till sommarens

4 Hemma hos Linda

När Linda skulle köpa tapet, färg och golv var det

självklart att välja Colorama!
Hos Colorama i Klippan hittar du allt från färg och
mängder av snygga tapeter till golv, kakel och klinkers.
En kund som hittat alla sina tapeter, färg och golv hos
Colorama i Klippan är Linda Wijkander från Kvidinge.
Linda köpte ett korsvirkeshus och fick nycklarna till
huset den 3 augusti 2015. Sedan dess har hon och hen
nes pappa renoverat huset. Huset var i behov av en to
talrenovering och det är vad Linda åstadkommit med
hjälp av Coloramas produkter.
– Vi har rivit väggar och skapat helt nya rum. Köket är
helt nytt och utrymmet bestod tidigare av toalett, hall och
kök. Nu är det ett enda stort kök. Hallen och sovrummet
håller jag på att tapetsera färdigt. När jag skulle köpa tapet, färg och golv var det självklart för mig att välja Colorama. Hos Colorama finns allt jag behöver, de är ett lokalt
företag med kunnig personal och bra service och de är det
självklara valet för mig, berättar Linda.

Colorama Klippan
När du ska förändra ditt hem, är sugen på nya tapeter
eller färger och funderar över vad som fungerar bäst för
just ditt hem och efter dina förutsättningar. Hur ska du
välja bland alla färger, tapeter och material? Då ska du
köra till Colorama.
Linda Wijkander blev förtjust i ett hus som behövde to
talrenoveras och har som sagt satt igång att renovera
sitt hus med hjälp av Coloramas produkter.
– Jag har lärt mig att tapetsera under renoveringens gång.
Tack vare Colorama har jag fått rätt produkter och de har
delat med sig av sina kunskaper, avslöjar Linda.

Vackert hem
Skönt och ombonat, det är känslan som förmedlas i Lin
da Wijkanders hem. Köket är fräscht där väggar, golv,
dörr och lister är väldigt smakfullt målat och tapetserat.
Badrummet är helt nytt och all kakel och klinkers kom
mer från Colorama. Vardagsrummet och sovrummet
har tapeter som ger rummen personlighet och lyfter
fram detaljer i huset. Kakelugnen och sättugnsplattan i
väggen får möjlighet att ta plats. Ovanvåningen är klar
förutom lister som ska upp. I kök och vardagsrum är det
öppet upp i nock och takbjälkarna har tagits fram och
laserats med lasyr från Colorama.

Inredningsdesign
Av personalen på Colorama kan du få förslag till ny
inredning när du vill ha nya tapeter eller färger i hu
set. Bra produkter till bra pris gör ditt hem till ett helt
nytt hem efter du renoverat, lagt nya golv, målat eller
tapetserat. Välkommen till Colorama, här finns allt du
behöver!

Tävling: Annonsjakten 5

Dags att förnya ditt hem
Vi hjälper dig
hela vägen!

Tävla i Annonsjakten!
2 Vinnare får 4 sittplatsbiljetter VAR till HIF – Öster
Värmevägen 2, Klippan
som Spelas på Olympia
i Helsingborg den 4 november.
ÖPPET I BUTIKEN: Onsdag 13 - 18

• Varje pusselbit i Annonsjaktens
6 fält passar in i
Kostnadsfria hembesök
någon av annonserna
nummer.
Tel.i detta
0435
- 149 60
0435 - 149• 60
Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör.
• Skriv sedan annonsörens firmanamn under respektive ruta.
• Du skall alltså inte ange tidningssidans nummer.
Rullgardinskollektion

Emma von skicka
Brömssen
in kupongen senast 30 oktober till:

Succé för Emma von Brömssens rullgardinskollektion.
Adapt Media, Annonsjakten, N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
Det firar vi med 20% rabatt

Kom till oss
598:shoppa
los
träna utan
i brev frankerat med brevporto.
Glöm inte att ange ”Annonsjakten” utanpå kuvertet! Om denna
märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen!

Gäller 15 oktober till 15 november

Vi utför
kakel & klinkersarbete,
golvslipning, golvläggning
och våtrumsläggning.
Vi samarbetar
med

Använd
ROT-avdraget!

GVK-godkänd
25 års erfarenhet

Vi utför även totalentrepenad
i samarbete med snickare,
vvs & elektriker.

1.

bindningstid

2.

0435 - 149 60

3.

BÄRBAR CD-SPELARE
PERFEKT FÖR LJUDBÖCKER
CDP6600

Inred med rullgardin

prova en vecka gratis

Vi har
rullgardiner
Gilla oss
på FB

som skapar rätt ljusbalans i ditt hem. Textilierna finns

Nu har vi byggt ut klubben och fyllt från tunna transparenta till fördunklande, men även med högreflekterande
4.
5.
på med några av världens bästa
www.colorama.se
baksida för bättre värme- och ljusreducering. Urvalet är stort och ger
träningsmaskiner. Välkommen!
många möjligheter till snygga och spännande inredningslösningar.

:349

6.

439

Välkommen in
och
se Emma von Brömssens kollektion!
Namn:
_____________________________________________________ Tel:____________________________

GYMKORT FR.

Ord.pris 69
Adress:____________________________________________________________________________________
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RAKAPPARAT
Grattis! Vinnare Barntävling –KSeptember
Ö. Ljungby
LUBBAR1: Vilgot Sölling,
ES-SL41S
SERVETTER,Panasonic
DUKAR,
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2: Ellen Karp,I S
Perstorp
VERIG3:EEllen Wejsfelt, Ljungbyhed

!
NÄSTRIMMER
TILL SAMMA
LÅGA PRISER SOM

/ MÅN

Panasonic ER-GN30

ÖPPETTIDER: TORSDAGAR 12.00

2

t!
ggprojek
y
b
a
in
d
fixar
Hos oss hittar man ett unikt Vi
En kontakt räcker!
*Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Vid löpande avtal gäller 2 månaders uppsägningstid.
STACKARPSVÄGEN
2 KLIP

Höstprojekt?

från kollektioner som

VÄLKOMNA IN I BUTIKEN!

(G:A TULLBERGS,
070-33 90FÖRETAGSHU
680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

2.690:-

0435-140 40

rabat
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RETRO-STEREO

Dagens rätt

33 cl läsk/
vatten ingår

Klipp ut och spara mig!

utvalt sortiment av kläder,

Vi är fackhandlare inom vitvaror,
Besök oss på erby.se
underkläder, accessoarer
småel och belysning sedan 1975.
och kosmetika.
Nu fortsätter vi tillsammans med
har plockat guldkornen
i våra nyrenoveradeVilokaler.

NORDIC WELLNESS KLIPPAN
Järnvägsgatan 31, 264 33 Klippan
0435 - 71 88 99

Gäll
Me

Mån Raggmunk mé fläsk och lingon
alt. Bruna bönor mé fläsk
E
ÖPPET:
Stereomé
med
radio och kasett.
Tis Pannbiff
’lög’,CD,
koktvinyl,
potatis/mos
w
Gäller
ej
un
e
å
fr
p
r
Mån
panjeStockholm
och
lingon
Soundmaster
NR540
och Köpenhamn.
ch kam
o
kl.11 - 16
t
n
e
Ons
Fylld
spätta
mé
kokt
potatis/mos
tim
Se sor
och vår Goa´sås
Dessa hjälper vi er sen att
Tors Flygande Jacob mé ris (Banan/jordnötter om du vill!)
Namn:
Fabriksvägen 8 Fre Fylld färsbiff mé kokt potatis och svamp-/brunsås
kombinera med
personlig
............................
KLIPPAN
Veckans alternativ: Köttbullar mé mos och lingon

n.semodeveckorna i
visats
på
ww.elo

SÖNDRABY EL

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

touch.

0706 - 72 55 37

Adress:

............................
Välkomna! Jessika & Co
Gäller 23 oktober – 24 november 2017
Gilla Nya Pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Välkomna!

Måndag-fredag 9.30-18.00, lördag 9.30-13.00

Köp till matchande bord
Postadress:

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

6 Fyshuset

Fyshuset Personlig träning i fokus
Nordvästra Skånes största funktionella
gym finns i Klippan, vid sidan om Elfdalens camping. Ägare och personlig tränare är Jonny Olsson som har en bakgrund
som idrottslärare och brottningstränare
vid Riksidrottsgymnasiet i många år.
– Jag har jobbat med träning i hela mitt liv,
från brottningstränare och idrottslärare till tränare åt andra idrotter. Efter att jag gått PTutbildning började jag köra PT träning i mitt
garage men utrymmet räckte inte till. I augusti
2015 startade jag Fyshuset och snittar 50-60
PT-klienter i veckan, berättar Jonny.

Jonny är nästan alltid på plats och hjälper till
och ser till att alla blir sedda. Utbudet som
finns här gör att motionärer till elitidrottare
tränar sida vid sida.
– Det gör det så fantastiskt roligt och skoj och
det är ett gott tecken att det mesta finns här,
säger Jonny med ett leende.

– Vi har ett grymt gäng som jobbar här och
instruktörerna är fantastiskt duktiga. När
jag skapade Fyshuset så var det efter hur jag
själv skulle vilja ha det på ett gym, som att till
exempel slippa stå och vänta på en knäböjställning eller annat. Så efter all min tid som elit
idrottare, tränare, idrottslärare och mina erfaHögt till tak
renheter så blev det så här och det känns som
Fyshuset har växt för varje år, både ytmäs
Förutom PT så kommer Emma också vara
jag har funnit rätt, fortsätter Jonny.
sigt men även i medlemsantal. Styrketrä
med att starta upp ”Mamma” och ”senior
ningsdelen har blivit större och erbjuder all Emma – en glad och energisk PT
träning” om tisdagar och torsdagar. Den
funktionell träning du kan tänka dig. Allt Emma Andréasson är Fyshusets senaste 31 oktober startar seniorträning kl. 10 och
ifrån hantlar, kettelbells, skivstänger, knä nyförvärv. Emma bor i Helsingborg och är mammaträning kl. 11 som kommer att vara
böjställningar, skillmill- och airdynemaski nyss hemflyttad från Norge där hon också varje tisdag och torsdag.
ner. Ja här finns allt och lite till för att få ut jobbat som PT. Precis som Jonny har hon en – Emma är ett fantastiskt tillskott här på Fysallsidig idrottsbakgrund inom fotboll, inne huset. Hon är en erfaren, allsidig och oerhört
maximalt av sin träning!
bandy, friidrott och ridning.
energisk och glad instruktör som alla tycker
Företagsträningar och teambuilding är nå
– Att vara en del av Fyshuset ser jag fram om. Hon är oerhört tuff och driven när det gälgot annat som Fyshuset erbjuder. När man
emot. Ska bli spännande, men framförallt ro- ler träning, avslutar Jonny.
kommer in så är det takhöjden och atmos
ligt att jobba på ”hemmaplan” igen.
fären som gör det speciellt och charmigt.
Emma gick på idrottsgymnasiet här i Klip
pan och intresset för träning har alltid fun
nits där.
– Efter en lång skadehistorik och många års
rehabträning förstod jag att det är med människor jag vill arbeta. Jag vill vara med att motivera och inspirera andra till en hälsosam och
balanserad livsstil. Så efter PT utbildning och
en rad andra fördjupningar i området hälsa,
jobbar jag idag som personlig tränare, massör
och med ungdomar som har funktionshinder
eller andra skador, säger Emma.
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Kom till oss och
shoppa loss!

Hos oss hittar man ett unikt
utvalt sortiment av kläder,
underkläder, accessoarer
och kosmetika.
Vi har plockat guldkornen
från kollektioner som
visats på modeveckorna i
Stockholm och Köpenhamn.
Dessa hjälper vi er sen att

20%

rabatt på valfri vara!
Gäller 23-28 oktober
Medtag kupongen!
Endast 1 kupong/person
Gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik

Namn:

kombinera med personlig

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

touch.

Adress:

Välkomna!

................................................................................................................
Postadress:

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

Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-14

Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se

8 Skånehallen

Här är alla hundar välkomna!
Skånehallen i Klippan är en 600 kvadratmeter stor lokal på Hembygdsgatan
dit alla som vill träna hundsport är välkomna.

Vem som helst kan boka inomhushallen via
hemsidan www.skanehallen.se med online
betalning. Inomhushallen har konstgräs och
sviktpad, det finns även tillgång till en min
dre cafeteria.

– Det är viktigt för oss att det är bra kvalitet
både på utrustning och underlag liksom att
det ska vara möjligt för alla att hyra in sig och
träna oavsett nivå. Hundsport är i fokus och
att det är familjärt och välkomnande oavsett
sport och nivå, berättar Maria Beck som är
en av ägarna till hallen.

7 eleven
Det finns utrustning för att träna såväl agi
lity som lydnad eller rallylydnad men även
freestyle och heelwork funkar eftersom det
finns musikanläggning att tillgå. Hallen är
dessutom öppen 7-23 alla dagar om året.
Det började som en dröm att hyra en mindre
hall i Klippan för egen träning under vinter

halvåret, men det var svårt att hitta en lokal.
Efter familjen köpt in en komplett agility
bana som stod och tog plats hemma och möj
ligheten att hyra en större lokal uppenbarade
sig föll allt på plats.
– Nu kan vi båda själva träna och ge andra
som vill träna med sin hund möjligheten att
hyra lokalen med all tänkbar utrustning på
plats, fortsätter Maria.

Träffpunkt
Kurser, föreläsningar eller inofficiella agi
litytävlingar är bara några av de saker som
Skånehallen erbjuder. För den som är in
tresserad gäller det att hålla koll på hem
sidan, Facebook eller läsa Söderåsjourna
len. Skånehallen är en familjeägd hundhall
som blivit den nya träffpunkten för alla
hundsportsintresserade.

Tegelbruksområdet, Klippan

10% rabatt

till alla nya kunder på första bokningen.
Boka på www.skanehallen.se, ange koden
SKÅNE i noteringar så justeras priset manuellt.
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Läs mer om området och anmäl
ditt intresse på treklovern.se

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12 2017.

Levande centrum i Klippan!
Till alla er som inte hinner
handla mellan 9.30-18.

Kill- & herrkväll

Tis 24/10 kl 18-21
Titta in!
Vi bjuder
på tilltugg
och jättefina
erbjudande!

Representant från Matinique
hjälper dig att hitta rätt outfit!

KLIPPAN

Storgatan 43 • Box 183 • 264 22 Klippan
Tel 0435 - 121 00 • www.treklovern.se

FÄRGFABRIKEN 9

Färgfabriken i Klippan
– historisk fabriksbyggnad

Kusken Ask utanför cykelfabriken Herald.

Från vänster Håkan Fritzon, Malte Stolt, Ove
Bengtsson, Harald Stolt och Harald Persson.

Heralds Cykelfabrik startade 1908. Konkurs 1921

Före detta Velocipedfabriken sedermera
Klippans Färgfabrik AB är en av Klippans
finaste bostadshus idag. Fastigheten uppfördes i början av 1900-talet.

Arbetare på Herald

1908 startade Velocipedfabriken Herald cykel
tillverkning som hade uppemot 15-20 anställda.
Herald gick i konkurs 1921 och ett nytt bolag
övertog verksamheten, men på 1930-talet köptes
cykelfabriken i Klippan upp av konkurrenten
Gislaved, som lade ner fabriken. 1936 startade
bröderna Elmer och Carlos Swebe Klippans
färgfabrik AB. Klippans färgfabrik var igång
till mitten av 1950-talet och sysselsatte åtta an
ställda med att producera färgen och 14 säljare
på fältet. Tillverkningen i Klippans färgfabrik
AB bestod av lacker, emalj och spackelfärger,
men även fukt- och rostskyddsfärger. En annan
del av av verksamheten var försäljning av torr
färger, linolja, penslar, spacklar och dylikt.
På fabrikens andra våning hyrde senare Bröder
na Ottosson in sig för tillverkning av grimmor,
selar, andra hästtillbehör och kapell till traktor
hytter. Bland hyresgästerna i fastigheten fanns
även den legendariske Klippanfotografen Axel
Blomgren, som hade sin ateljé i fabrikskomplex
et. Byggnaden är bevarad på utsidan med sin
tidstypiska arkitektonik.
Klippans kommun var tvungna att köpa fastig
heten oktober 2007 för att förhindra mc-gänget
Outlaws från att etablera sig i Klippan. Efter
fullständig renovering på insidan av byggnaden
består fabriksbyggnaden idag av tio moderna
lägenheter. Lägenheterna är några av Treklö
verns finaste lägenheter.

Velocipedfabriken Herald

Samtliga äldre foto från Blomgrens Arkiv/Axel Blomgren

Reklam för klippans Färgfabrik

10 Klippans Gymnastikkrets

Klippans Gymnastikkrets
fyller 100 år
Det hela tog sin början när några kvinnor två gånger i veckan övade friskgymnastik under fröken Isa Brodins ledning.
Antalet deltagare ökade snabbt men efter några år svalnade in
tresset eftersom det saknades redskap och 1915 lades verksam
heten ned. När den nya gymnastiksalen stod klar, inrymd i den
nya skolbyggnaden, bildades Klippans Gymnastikförbund den
28 november 1917. Många eldsjälar har sett till att föreningen
levt vidare och ännu fler har tränat gymnastik i föreningen.

Välmående förening
Lena Karolidou har varit med i föreningen i 51 år, startade när
hon var 4 år gammal. Lena berättar att medlemsantalet stigit
rejält de senaste två åren och idag är de runt 450 medlemmar.
– Vi har 130 barn som står i kö för att börja som vi inte kan ta emot
eftersom vi saknar lokalutrymme och tider till fler grupper. Hade vi
haft en större hall hade vi kunnat få bort kön och låta alla som vill
börja med gymnastik direkt. Vår verksamhet spänner över ett brett
område från småbarnsgympa tillsammans med en förälder, allmän
barngymnastik till tränings- och tävlingsgrupper inom truppgymnastik samt inom trampolin, berättar Lena.

FABRIKSFÖRSÄLJNING
SERVETTER, DUKAR, LJUS MM
TILL SAMMA LÅGA PRISER SOM TIDIGARE
ÖPPETTIDER: TORSDAGAR 12.00-17.00

STACKARPSVÄGEN 2 KLIPPAN
(G:A TULLBERGS, FÖRETAGSHUSET)

0435-140 40
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Klippans Gymnastikkrets är både en anrik förening som fyl
ler 100 år i år och en framgångsrik förening som fostrar både
vardagsgymnaster och elitgymnaster. Ett problem som Lena
beskriver är hur elitgymnaster inom trampolin kräver högre
takhöjd än vad som erbjuds i Klippan. Ändå har klubben två
stycken gymnaster i landslaget!

Jubileumsfest
Den 4 november blir det fest. Först blir det två föreställningar
inför publik i idrottshallen och det kommer att finnas en fotout
ställning med fotografier som skildrar föreningen genom åren.
Till kvällen blir det bankett i Kulturcenter inne i Klippan med
mat och uppträdanden.

Allhelgona

Gör om ditt
gamla guld till nytt!

Tänd ett ljus i mörkret!

Välkomna!

Fredagen den 3 november öppnar vi våra kyrkor
för alla som vill komma in för en stund av stillhet,
tända ett ljus eller värma sig med en kopp kaffe.
Vi håller även flera minnesgudstjänster.
Tider och mer information hittar du på vår hemsida.

20%
på arbetskostnaden.

Välkommen till en kyrka nära dig!

Erbjudandet gäller
t.o.m. 15/11 2017

www.svenskakyrkan.se/klippan

11

55”
598:BÄRBAR CD-SPELARE
PERFEKT FÖR LJUDBÖCKER
CDP6600

439:-

Ord.pris 698:-

198:-

RAKAPPARAT

Panasonic ES-SL41S

NÄSTRIMMER

UPPGRADERA TILL
FANTASTISK 4K
EX600-serien ger levande 4K HDR-bildåtergivning och många
smarta TV-funktioner. ”Switch Design” som passar in i alla miljöer.
Panasonic TX-55EX613

9.990:-

Panasonic ER-GN30

55”

2.690:-

RETRO-STEREO
Stereo med CD, vinyl, radio och kasett.
Soundmaster NR540

Köp till matchande bord

SONY OSLAGBAR OLED-TV
Bilderna får nytt liv med naturliga färger och djup svärta. Med
X1 Extreme™-processorn kontrolleras över åtta miljoner självlysande bildpunkter enskilt med precision. Med vår OLED-tv
får du enastående och oslagbar kontrast.
SONY KD55A1BAEP
Energiklass B. Skärmstorlek 55”/130 cm.
Effekt vid drift 135 W. Energiförbrukning 187 kW/år.

29.990:-

VÄLKOMNA TILL OSS!

990:-

CLASSIC LINE
Soundmaster SF510

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

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

12 KöksPunkten

KöksPunkten

fyller 40 år!
1977 startade Carsten Larsson KöksPunkten i Klippan.
Sedan 1998 ligger KöksPunkten på Klippanvägen 2 i Ängelholm. Idag är KöksPunkten en del av ELON-kedjan och de
finns även i Båstad, Halmstad och Falkenberg.
Under många år var KöksPunkten i Klippan en av Söderåsens
viktigaste butiker. Sonen Riccard började arbeta inom företaget efter
han gått klart sin gymnasiala elektrikerutbildning. Från jobbet med
vitvaror blev ändå suget till sist stort nog att driva en egen butik.
1998 slog KöksPunkten upp dörrarna i Ängelholm och tre år senare
mottog Riccard Larsson priset ”Årets företagare” av den lokala
Juniorhandelskammaren. 11 år senare, 2012, utsågs Riccard till
Årets företagare i Ängelholms kommun, igen.

ResTeamet
JULMARKNADSRESA/WEEKENDRESOR
Vinprovning Burg alt Timmendorfer Strand 2 dgr halvp 15/10, 11/11, 25/11 ...fr 1395:Rostock 3 dgr 1/12, 4/12, 8/12, 11/12, 15/12 ..................................................fr 1995:Hamburg 3 dgr 1/12, 4/12, 8/12, 11/12, 15/12 ...............................................fr 2195:Lübeck 3 dgr 1/12, 4/12, 8/12, 11/12, 15/12 ...................................................fr 2595:-

En blir fyra
Samma år som Årets företagarpris delades ut hände det mycket.
– Jag fick först frågan om att etablera en butik i Båstads nya handelscentrum ”Entré Båstad”. Efter en viss betänketid tackade jag ja. Nästan
direkt efter det beslutet fick jag förfrågan att förvärva Sjöholm&Thoors
butiker i Halmstad och Falkenberg. Från att äga och driva en butik
skulle jag ansvara för fyra butiker. Fast jag bestämde mig för att satsa
och satsningen har gått bra, berättar Riccard.

– Den största kicken för mig, och för alla medarbetarna, är en nöjd
kund som känner att han eller hon har fått det där lilla extra. ELON
är visserligen Sveriges största vitvarukedja, men för våra kunder är vi
på KöksPunkten den lokala butiken som finns nära och som gör allt för
att överträffa kundens förväntningar, fortsätter Riccard.

LÄNGTAN ÄR
SNART ÖVER...

Schwerin 3 dgr 1/12, 4/12, 8/12, 11/12, 15/12 ................................................fr 2095:Stralsund 3 dgr 4/12, 8/12, 11/12 ....................................................................fr 1995:Celle 3 dgr 8/12, 15/12 ......................................................................................... 2395:Wismar 3 dgr 4/12, 11/12, 15/12 ......................................................................... 2395:Bremen 3 dgr 1/12, 8/12 ...................................................................................... 2395:Stade 3 dgr 1/12, 8/12, 15/12 .............................................................................. 2495:Macken i Göteborg 2 dgr 10/3, 17/3 ................................................................. 2195:-

DAGSTURER
Ullared 26/9, 12/10, 24/10, 7/11, 21/11,
30/11, 14/12................................................200:Bordershopen 11/10, 16/11, 14/12..........400:Heiligenhafen 9/11, 23/11 .......................400:Burg med shopping och vinprovning
26/10, 28/11, 7/12 ......................................430:Arlövsrevyn 11/2, 3/3, 4/3, 10/3, 11/3 .....825:Julmarknad på Liseberg 7/12 .................425:-

TREDJE K
Ugnsvarma hos oss från vecka 45
KOM
IN OCH FÅ DITT

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

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

Preem Klippan. Storgatan 7. Tel 0435-71 16 70. Mån-fre 6-22. Lör-sön 8-22.

Swedbank 13

Det unika med konceptet som Elon bygger på är att du som kund
dels får den lokala butikens servicenivå, flexibilitet och den person
liga kontakten med de kunniga medarbetarna och dels den stora
kedjans alla fördelar när det kommer till leveranssäkerhet, utbud
och möjligheten att hålla marknadens bästa priser. Med ett central
lager på 55 000 kvm, Sveriges största, kan Elon leverera det allra
mesta redan dagen därpå.

Hög servicenivå
KöksPunkten som Carsten Larsson för 40 år sedan startade i Klip
pan lever vidare i Ängelholm, Båstad, Halmstad och Falkenberg
idag. Precis som sin far var är Riccard fortfarande ute bland kun
derna och hjälper till.
– Det är ute bland kunderna jag lär mig nya saker som i sin tur hjälper mig att vidareutveckla butikerna. Vi är beroende av nöjda kunder,
avslutar Riccard.

Vi stöttar morgondagens
entreprenörer.
Vi stöttar Ung Företagsamhet som syftar till att ge
unga människor tro på sin egen företagsamhet.
Eleverna startar, driver och avvecklar ett riktigt
företag under ett läsår för att lära sig grunderna
kring företagande.
Läs mer på swedbank.se/uf

Swedbank mer än en bank
När Swedbank en gång i tiden bildades var den lokala
förankringen och att ta emot inlåning och främja sparandet det huvudsakliga syftet. Men även utlåningen till det
lokala näringslivet och samhället blev från början viktig.
Så är det än idag.
Via en av Swedbanks ägarstiftelser som är verksam i Söder
åsbygden; Sparbanksstiftelsen Skåne, går en del av vinsten
varje år tillbaka till det lokala samhället där bankens kunder
bor och arbetar. Målet är att bidra till att skapa framtidstro
och lokal utveckling, vilket är bra för invånarna, samhället
och därmed även för banken menar Per Johansson, chef för
Swedbanks kontor i Klippan.
– Vi är engagerade i samhällsfrågor som utbildning och nyföretagande. Ung Ekonomi innebär att vi föreläser i privatekonomi
till gymnasieelever och åttondeklassare och ger dem kunskaper
att fatta kloka beslut kring sin ekonomi och undvika sms-lån
och liknande. Vi håller även utbildningar i digitala banktjänster
som gör vardagen enklare för våra kunder.
Swedbank vill göra skillnad lokalt i samhället. Alla projekt
som Swedbank stödjer handlar i mångt och mycket om att
få unga att ta ansvar för sina egna pengar. Genom Ung Fö
retagsamhet (UF) kommer många ungdomar i kontakt med
banken när de ska öppna ett bankkonto som UF-företagare.
Hållbarhet och engagemang var viktiga drivkrafter när Swed
bank startade för 200 år sedan och det är lika viktigt än idag.
Swedbanks arbete med att stötta det lokala samhället och att
ge tillbaka är ett bra bevis på detta.

Städpatrullen
- vi städar allt!

14 Klippan Car Show 2017

Utanför Stigs Autoshop stod massor av
bilar av alla olika modeller under Klipplördagen. Konceptet med utställnings
bilar och veteranbilar som tävlade om
publikens gunst blev väldigt uppskattat.
– Vi hade riktigt mycket folk både utanför butiken och inne i butiken. Det var ett lyckat drag
att arrangera Klippan Car Show, säger Kent
Andersson från Stigs Autoshop.
Efter pristagarna utsetts och fått sina priser
körde bilarna vidare till Tullssonhuset för att
visa upp sina bilar där.

Vinnare Klippan Carshow 2017
1. Henrik Elg, Opel Calibra
2. Fredrik Håkansson, BMW
3. Anders Jäger, Volvo V70

1

2

3

Klipplördag & Föreningsmässa 15

Klipplördag – klippen gjordes i Klippan!
Traditionsenligt hände det saker i cent
rum när Köpmannaföreningen arrangerade Klipplördag.
Svenska popfabriken lockade publik till
Allétorget med sång och musik. Sweet
Harmony och Systrarna i gränden sålde
mat på torget, konstnären Anna Nilsson
hade rithörna för barnen. Barn från Åstorp
Grizzlys och Rögle BK visade upp ishockey
och lät andra barn prova på att skjuta med
puck och hockeyk lubba.

– Förutom allt som hände i centrum hade
butikerna olika erbjudanden som lockade. Det
fina vädret hjälpte till att få ut folk i centrum,
menade Leif-Åke Andersson som är ord
förande i Klippans köpmannaförening.

Föreningsmässan i biblioteket
Samtidigt som det hände mycket i centrum arrangerades
det föreningsmässa på biblioteket.
Arrangemanget var lyckat och föreningarna nöjda. Dessvärre
blev antalet besökare och utställare färre i år på grund av att
det krockade med Klipplördagen.
– Greppet att köra samtidigt som Klipplördag gav uppenbarligen
inte den effekt vi hoppats på, berättar Jens Olsson som är en
hetschef på Bad och Fritid.

16 Månadens profil

Pernilla

Med hela världen som arbetsplats
sätt. Spännande, intellektuell och en av
dem som gått före istället för att enbart
sitta och förvalta.
Sedan hösten 2013 har Pernilla Håkans
dotter Olsson varit kyrkoherde i Klippans
församling och hennes första uppdrag var
då att genomföra sammanläggningen av
Östra Ljungby, Klippan och RisebergaFäringtofta till ett pastorat.
– Jag har aldrig jobbat så mycket som
under den här tiden. Det tog både tid och
kraft att få ihop det. Arbetet tog åtminstone
två år och det var oerhört lärorikt. Roligt
men svårt kan jag konstatera i efterhand,
berättar Pernilla.

”Äntligen stod prästen i predikstolen”
är de första raderna i Selma Lagerlöfs
roman ”Gösta Berlings saga”. Selma
Lagerlöf ses som den svenska författare
som försvarar kärleken. Den första
meningen i romanen är en klassiker i
sig. Den syftar på Gösta Berling som
super bort sin prästtjänst, men får en
fristad som kavaljer hos den kraftfulla
majorskan på Ekeby.
Är det någon som Pernilla Håkansdotter
Olsson påminner om så är det Selma
Lagerlöf som försvarade kärleken och
var en nydanande människa på många

Nu väntar helt nya arbetsuppgifter då Per
nilla är ny chef för Svenska kyrkan i ut
landet, Skut. Det betyder att Pernilla går
från, att vara kyrkoherde över ett litet geo
grafiskt område som Klippans kommun
är, till att vara ansvarig för Svenska kyr
kans verksamhet i drygt 20 olika länder.

pisen Jessica som hade fått jobb på Graf
fiti Café på Knutpunkten i Helsingborg.
Det slutade med att Pernilla började jobba
på Graffiti Café hon med och senare
började studera till lärare vid Lunds uni
versitet innan hon bytte bana och präst
vigdes 1999. Strax därefter blev Pernilla
mamma till två flickor med.
Idag bor Pernilla med sina två tonårs
döttrar i Helsingborg varannan vecka då
hon inte veckopendlar till Uppsala.
– Det kommer att kännas konstigt att inte
ha en församling, jag har varit präst sedan
1999 och nu ska jag arbeta på kontor med
hela världen som arbetsplats. Vi får se hur
det känns, förklarar Pernilla.
Från att ha varit med om att sätta Klip
pan och Svenska kyrkan på kartan är det
nu dags för Pernilla att utforska världen.
Som om världen inte är tillräckligt stor
lever Pernilla i ett långdistansförhållan
de med sin Marcus som bor och arbetar i
Los Angeles.

Hela världen som arbetsplats
För en kvinna uppväxt i lilla Köping i
Västmanland med ensamstående pappa,
en lillebror och en halvsyster till att bli
chef för Svenska kyrkan i utlandet har
vägen varit lång och inte helt rak. Efter
gymnasiet flyttade Pernilla till USA som
au pair. Väl hemkommen besöktes kom

Flitig motionär
Vid sidan yrkesrollen som kyrkoherde i
Klippan har Pernilla varit instruktör på
Friskis & Svettis i 17 år och instruerat allt
från box till dans.
– Idrottande har alltid varit med mig genom livet och jag har tyckt om att tävla och
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utmana mig själv. Jag har åkt slalom, spelat fotboll i division 3 och spelat bordtennis,
avslöjar Pernilla.

Maträtten

– för allas rätt till mat

Glad påsk!
På gång i vår
Petrikören fyller 50 år!

Höste
Musik i Sommarkväll
ns alla
aktivite
Allhelgo
ter
På gång i sommar!
natid
– tän
Varför cyklar kyrkoherden d ett ljus i
mörkr
Plats
et
för un
till Paris?
gdom
Ta hand
ar
Tillsammans gör vi skillnad! om din
kropp
och sjä
l!

Från att vara flitig motionär tog Pernilla
det ett steg längre förra året och blev en
del av laget i Team Rynkeby som cyklade
till Paris för att samla in pengar till Barn
cancerfonden.
– Det var lätt det bästvärsta jag någonsin
gjort, men jag ska vara med nästa år igen.
Att få vara med och samla in pengar som
oavkortat går till Barncancerfonden känns
bra.
Cyklisterna i Team Rynkeby tränar spin
ning två dagar i veckan fram till april,
därefter börjar utomhuscyklingen. När
det väl blir dags att cykla till Paris har du
250 mil i benen redan och den träningen
behöver du för att klara av cyklingen.
Pernilla blev den första prästen som nå
gonsin cyklat med Team Rynkeby. Team
Rynkeby finns i samtliga nordiska länder
och det finns sammanlagt 48 lag som
cyklar.

Klippan
Det blir svårt att fylla Pernillas plats som
kyrkoherde i Klippans pastorat. Aldrig
tidigare har kyrkan varit så öppen mot
samhället som den blivit under Pernillas
tid här.
– Efter vi blivit ett pastorat har församlingskänslan försvunnit, men kyrkans besökare
har ökat och omfånget har blivit större. Vår
tidning Prästkragen är oerhört uppskattad
och samarbetet med kommunen och andra
aktörer fungerar väldigt bra. Det finns en
öppenhet i Klippan och jag hoppas att min
efterträdare både kan uppskatta detta och
förvalta det arbete vi åstadkommit under
de här åren, avslutar Pernilla.

Vi på Söderåsjournalens
redaktion vill passa
på att säga

TACK

för att du delat med dig
av din energi och
positiva inställning.

LYCKA TILL

med din fortsatta färd!

Föreningssidorna på Söderåsportalen.se
Föreningssidan finns nu främst på Söderåsportalen.se liksom ett register med kontaktuppgifter till föreningar i utgivnings
området. På grund av begränsat utrymme och färre sponsorer här i tidningen hänvisar vi dig istället att läsa vad som händer i förening
arna på Söderåsportalen.se, antingen menyvalet "Föreningar" eller gå in under respektive förening för att se föreningens notiser. Alla
föreningar i Söderåsjournalens utgivningsområde kan informera om sin verksamhet kostnadsfritt. Samtliga föreningar kan annonsera till
50% rabatt på annonspriset i Söderåsjournalen.

SPF Seniorerna Åby Klippan

Aktiespararna Klippan/Perstorp/Åstorp

AA – Anonyma Alkoholister

• Månadsmöte på 47:an 7 nov. 14.00
"Furuboda i mitt hjärta" Legendaren i vård
av handikappade barn, Paul Skoog berättar.
Ta gärna med en vän till månadsmötet.
• Adventsandakt i S:t Petri 29 nov. 14.00.
Advents- och julmusik vid em. kaffet. Anm.
till Margaretha tel: 13624. 20 kr per person.
• Julfest med julbord på 47:an 9 dec. 14.00.
För info. och anmälan ring Margaretha tel:
13624 eller Britt tel: 24314. Prisuppgift läm
nas vid anmälan. Välkommen !

Företagspresentationer:
• Ons 15 nov presenterar Spiltan Fonder AB
sin verksamhet. Presentationen börjar 18.30
Anmälan till företagspresentationerna sker
antingen via hemsidan www.aktiespararna.
se/lokalavdelningar/klippanperstorpastorp
eller per telefon eller sms till Jan Nilsson
0708-59 20 06.
• Aktiecafe på Studiegården 47:an, Stor
gatan 47 Klippan anordnas
Sön 29 okt kl. 17 – 19
Sön 26 nov kl. 17 – 19
Vi ses på Studiegården 47:an Storg. 47 Klippan

Info-möte varje tors kl. 17.30-18.30.

Åsbobygdens Samlarförening
• Antik- & Samlarmarknad i Folkets Park,
Perstorp. Sön 29 okt kl 9-15. Servering. Fri
entré.
• Månadsmöte ons 1 nov, kl 19. Föredrag av
Erik Ekdala "När inte livet blev som man
tänkt sig". OBS! Månadsmötet hålls denna
gång i Perstorps Församlingshem p.g.a. att
aulan är stängd för reparation.

PRO Perstorp
• 1/11. Dans i Folkets Park kl. 17-21 till
Memorys musik. Alla föreningsanslutna är
välkomna!
• 8/11. Medlemsmöte med budgetförhand
lingar. Inf. av socialchef Annelie Börjesdot
ter om utvecklingen av hemtjänsten inom
kommunen.
• 15/11. Dans i Folkets Park kl. 17-21. Stäm
bandets orkester. Vi hälsar alla medlems
ansluna pensionärer VÄLKOMNA!

SPF Seniorerna, Eken Perstorp
• SPF Ekens Fredagscafé öppet på Syrénen
varje helgfri fredag kl 09.30-11.30. Fika serve
ras! Nya som gamla medlemmar är välkomna!
• 26/10 Syrénenträff, Marie Sjövik från Biblio
teket tipsar om bra böcker.
• 9 nov. Månadsmöte i Församl.hemmet kl 14.
Fredrik Olsson om sin cykling till Paris 2016
till förmån för Barncancerfonden!
• 21/11 Julbuffé på Kvibille Gästis, Wapnöslott
– Julmarknad!
• Ny aktivitet: Naturvandring tis 24/10! I
november blir det 7/11 och 21/11. Samling:
Kl. 9.30 Kyrkans parkering. Medtag fika!
Vandring på ca 5-6 km på stigar/mindre vägar.
Mer info kan fås av Lars Hallberg 0435-31036,
073-0831036. All info på www.spf.se/eken
perstorp

Al-Anon
Stöd för anhöriga till missbrukare.
Möte varje tors kl. 19-20.

PRO Klippan
• 26 okt. Militärhistoriska muséet, Ljungbyhed.
Info. Bertil Pettersson 0706-28 91 26.
• 30 okt, 13 och 20 nov. Bingo i PRO-lokalen
Torget 1A kl 14.00
• 1 nov. Boulespel inomhus. Sågen kl 14.
• 5 nov. Bingolotto i Göteborg. Info. Gunnel
Lundin 0435-142 42
• 13 nov. Trivseldans kl 17 på Tingvalla i
Åstorp. Cedrix spelar.
• 14 nov. Medlemsmöte kl 14 på Kulturcen
ter (ev ändring av lokal). Verksamhetsplan/
budget 2018. Underhålln. Maria Jansson.
• 16 nov. Introduktionsmöte nya medlem
mar. Torget 1A kl 17. Mer info: pro.se/klip
pan el. pärmen i lokalen.

Kvidinge Föreläsningsförening
• Sön 29 okt kl. 19 Hembygdshallen. Natur
fotografen & biologen Johan Hammar. Bil
der & berättelser om Skånes fina national
parker. Alla är Hjärtligt välkomna.
• Avslutning höstterminen 19 nov. kl. 19. Musikprogram av Thomas Wiehe, "musikens dolda
budskap". Välkomna till Hembygdshallen.

Källna arbetskrets

28/10. Lördagscafé i Källna sockenstuga kl.
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening
11/11 Arkivens Dag. Lör 11 nov. kl. 10-16 vi 14. Anders Engberg m. vänner underhåller
• Fre 27 okt. Kvartalsmöte kl 14 Ljungby sar vi Hembygdsföreningens och Polemans med sång/musik. Kaffe m. hembakat.
gatan 22. Hasse & Gert underhåller.
arkiv i våra lokaler vid Biblioteket i Ljungby
HjärtLung-föreningen Klippan
• Sön 19 nov. Kyrksöndag kl 14 i Riseberga hed. Välkomna!
• 8/11 KOL-dagen, spirometri, blodtrycks
kyrka. Kyrkkaffe församl.hemmet Ljungbyhed.
mätning. Vi bjuder på fika. OBS! PRO-lokalen
SPF SENIORERNA FÄRINGTOFTA
Ljungbyheds framtid och nattöga
• Motionsdans i Tornsborgs Tivoli, Färingtofta vid Torget kl. 13-16.
• 16/11 EM-kafé. Bengt Emgård visar bil
STORT TACK till alla som underhållt och kl 17-20.30. VÄLKOMNA!
besökt våra arr. i sommar! Vi planerar 2018, 26/10 Liljas, 9/11 Erik Arnolds, 23/11 Rixons der från Klippan, Blomgrens arkiv. Gråär du intresserad av att vara med? Kontakta • 30/11 Jullunch Skäralids Restaurang. Ring manstorps bygdegård kl. 14. Anmälan senast
11 nov. till Kerstin 14268 eller Bodil 10583.
madelene@ljungbyhedsframtid.se
Bosse 070-334 10 25

PRO Ljungbyhed

Tack till Föreningssidans sponsorer!
ssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans sponsorer!
Tack till Föreningssidans spon
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Anrik knatteturnering i L jungbyhed
Fotbollsklubbar från hela Söderåsom
rådet gästade Ljungbyhed lördagen den
30 september när den 38:e upplagan av
knatteturneringen avgjordes. Samtliga
lag och spelare fick pris efteråt och trollkarlen Tobbe Chilli uppträdde till barnens förtjusning.
Nästan 180 barn och lika många föräld
rar fick plats på och vid fotbollsplanerna i
Ljungbyhed under ett antal timmar. Varje
match är unik fast det koras ingen vinnare,
utan fokus är att alla får spela lika mycket.
Glädjen över att spela fotboll och vara med
kompisar är det som förenar spelarna från
de olika lagen.

– Föräldrarna är engagerade och hjälper till,
fotbollsturneringen och avslutningen är en tradition vi tar vara på, berättar Leif Troedsson
som till vardags är både målvaktstränare i
Falkenbergs FF och till U21-landslaget.

Foton: Privat

Veteranerna håller igång

Ett gäng eldsjälar som tillsammans spelat 4483 seniormatcher för Ljungbyheds IF träffas om onsdagarna för
att både dokumentera och digitalisera LIF:s historia men
även för att ha kul ihop. Veteranverksamheten går ut på
att dokumentera bilder, protokoll och klubbens historia
från 1940, när klubben startades, till nutid.

Foto: Otto Loftan

– Vi träffas, pratar om gamla tider och skrönor. Ger utrymme
för gamla minnen hos varandra som leder till mycket skratt. Den
äldsta i gänget är 92 år och den yngsta 65 år. Sista onsdagen i
månaden bjuder Lars från Hemköp på lunch och det är månadens höjdpunkt när vi sitter ner och äter ihop, berättar gänget
i kör.
Veterangruppen är en ideell förening i föreningen som lyder
under styrelsen. Veteranerna hjälper till på alla sätt, grillar
korv vid matcherna och säljer lotter när det är Gammelmark
nad och under julskyltningen i Ljungbyhed.

Stående: Bertil Andersson, Lars Andersson, Dennie Stenemalm, Sylve Persson,
Leif "Loffe" Persson, Bo Andersson, Kjell-Åke Nordh och Leif Thornberg. Sittande: Ingemar Harrysson, Ingvar Lindqvist, Tommy Scott, Svenne Harrysson,
Lars-Erik Nilsson, "Otta" Lööw och Christer Hallberg. Saknas på bilden: Bengt
Herner, Ann Marie Jönsson, Ulf Svensson och Jan Holst.

Veteranerna hjälper både till att dokumentera och rädda en
klubbhistorik samtidigt som de lever upp igen när de delar
varandras minnen. Ett minne de delade med sig av var när
Hasse ”Kvinnaböske” Andersson kom och spelade precis

efter han slagit igenom. Varje gata eller trädgård stod det bilar
parkerade. Det var fullständigt kaos i hela byn den gången får
jag berättat för mig. Jag lämnar Ljungbyhed med ett leende på
läpparna efter jag träffat veterangänget.

20 Söderåsens matmarknad
Foton: Sandra Ottosson

Succé för

Söderåsens matmarknad
Årets upplaga av Söderåsens matmarknad blev en succé.
Matmarknaden brukar att vara välbesökt men i år kom det
fler besökare än någonsin tidigare.
Söderåsens matmarknad arrangerades för sjunde gången och
ryktet har spridits om marknaden. Syftet med matmarknaden
är att de lokala livsmedelsproducenterna och hantverkarna i
Klippan, Åstorp, Bjuv och Svalöv ska få visa upp sina varor. Det
finns en uppsjö av matproducenter runtom i Söderåsområdet
som levererar närproducerade smaker och Elisabeth Hansson
från Bjärhus gårdsbutik, som är en av arrangörerna konstaterar
att intresset för närproducerad mat växer.
– Vi vill verkligen att Söderåsen ska bli ett matcentrum, säger
Elisabeth.

– Maten från Bjärhus står för omsorg för miljö, människor och djur
i kombination med tradition och hantverk, fortsätter Elisabeth.
Kocken Titti Qvarnström,
den första kvinnan i Sverige
att få en Michelinstjärna,
var på plats och lagade mat.
Alla marknadstälten hade
kö och det gick att köpa allt
från grönsaker och äppel
must till honung och gluten
fria bröd. Uppskattningsvis
kom det över 5000 besökare
under söndagen. Intresset
för närproducerat har aldrig
varit större än vad det är idag.

Nu är det spökröra!
Spökena i Rävahålan har rört ihop det rejält i år. De vet
inte riktigt till vilken helg som de ska komma fram. För
visst kan man väl spöka ut sig hela året runt? Ta ficklampan i
sökes
tillvad de ställt
ena handenSnälla
och enspöken
vuxen ieller
andraväsen
och kom
och se
till med i år.

SPÖKFEST!

Snälla
spöken
sökes till
Söndagen
den eller
29:e oktväsen
kl 16.30-18.30

SPÖKFEST!
är BARN MED FÖRÄLDRAR välkomna
till RÄVAHÅLAN i LJUNGBYHED.

Kom spökligt utklädda och gå en klurig reﬂexrunda!
Ta med ﬁcklampan så du hittar alla reﬂexer
och överraskningar på vägen.

Söndagen den 29:e okt kl 16.30-18.30
är BARN
ni FÖRÄLDRAR välkomna
VågarMED
ma?
tillkomRÄVAHÅLAN
i LJUNGBYHED.
Scouterna kommer att ﬁnnas på plats.
De säljer korv och våfﬂor.

RT90:X: 6219546, Y: 1340830
WGS84: Lat N 56° 4´ 40´´ Lon E 13° 14´ 55´´
Decimal: 56.0778, 13.2487
Ingång vid Långgatan eller Vinkelgatan
Parkering vid Ljungbyhedsskolan

Kom spökligt
utklädda
och med
gå Ljungbyheds
en klurig reﬂexrunda!
Blåkullekul-häxorna
i samråd
Framtid
Ljungbyheds
Köpmannaoch Företagareförening
Ta och
med
ﬁcklampan
så du
hittar alla reﬂexer
och överraskningar på vägen.
Scouterna kommer att ﬁnnas på plats.
De säljer korv och våfﬂor.

Vågar ni
komma?
Titti Qvarnström var på plats
och lagade mat

RT90:X: 6219546, Y: 1340830
WGS84: Lat N 56° 4´ 40´´ Lon E 13° 14´ 55´´
Decimal: 56.0778, 13.2487
Ingång vid Långgatan eller Vinkelgatan
Parkering vid Ljungbyhedsskolan

Blåkullekul-häxorna i samråd med Ljungbyheds Framtid
och Ljungbyheds Köpmanna- och Företagareförening

• Morgonyoga
• Kundaliniyoga, nybörjare
• Kundaliniyoga, mellan
• Pilates/gymsticks
• Yoga för män
• Qigong/Tai ji

NYHET!
Morgon-Yoga
Klostergatan 4, Ljungbyhed
Mer info: facebook eller sms
Anmälan: smsa 0768 - 79 60 99

börjar fre 3/11
kl. 8 - 9.30
Föräldrar får gärna köra med på isen om man har yngre barn. Skridskor och hjälm
finns att hyra, men tag med egna om du har. På isen är hjälm obligatorisk!

21

SALSA

HÄSTFODER

20%
RABATT

HUND- ELLER
KATTMAT

100:RABATT

på 2-15 kg
säckar

FRANKS

FÅGELFRÖ

VILDFÅGELFRÖ 25 KG
SOLROSFRÖ 20 KG
TETSI
L
A
V
K
TS,
PELLE AR
DAMM
INTE!

VID KÖP AV
2 SÄCKAR

25%
RABATT

SÖDRA ÅRHULT
DAMMREDUCERAD
KVALITETS-

8 mm värmepellets,
högt energiinnehåll
16 kg/säck.
52 säckar per pall:
832 kg.

KUTTERSPÅN

SCANDBIO

VÄRMEPELLETS

1995:- Välkommen!
/pall
Vi firar

100 år
1917- 2017

Bygdens butik!

49.90:/25 kg bal

Storgatan 4
Ljungbyhed
Tel 0435 - 294 50

Priserna gäller endast
butiken i Ljungbyhed
23/10-3/11!

22 Artur Rosengren

Frisören

som blev hela
Perstorps fotograf

Från grindslantspojke till att bli fotografen som dokumenterade Perstorp i nästan
50 år, vägen var krokig för Artur Rosengren. Artur föddes som banvaktspojke
och öppnade grinden vid järnvägsövergången, både när det skulle komma tåg
och annars med för att tjäna en slant.
Sitt yrkesverksamma liv började Artur som
tvålpojke, barberarlärling, i Örkelljunga med
fyra års utbildning. Den 2 juni 1933 öppnade
Artur sin egen rak- och frisersalong i Pers
torp med fotografering som sidoverksamhet.
Fotograferingen tog allt mer tid i anspråk
och Artur fick anställa Börje Rubin för att
sköta frisersalongen och 1948 tog han över
frisersalongen för att Artur helt koncentre
rade sig på fotograferingen.

Hela Perstorps befolkning
Fotograferingsarbetet växte och blev allt
mer omfattande. Det var skolklasser, bröl
Foton: Åsbo RF

EVENT HOCKEY

Hubertusjakt
vid Herrevadskloster

Den 5 november kl. 12.45–16.00 arr
angerar Åsbo Ryttarförening Sveriges
äldsta hubertusjakt, 147 år i år.

Jakten går över ängar och genom skogen
och över bäcken. När mastern släpper
fältet fritt på upploppet gäller det att först
få tag på rävsvansen. Jakten är kostnads
fri, endast anmälan om deltagande
krävs. Öppen för alla. Obligatoriskt med
hjälm, gärna kavaj. Både ryttare och
publik samlas vid Herrevadskloster i
Ljungbyhed.
Försäljning av grillad korv och glögg/
kaffe kommer att ske på plats.

Ishockey för privatpersoner och företag
Vill du spela ishockey med kompisar, arbetskamrater,
kunder, svensexa, möhippa eller födelsedagskalas?
Kanske vill du som företagare hålla en ”kick off”
av ett litet annorlunda slag? Åstorps IK erbjuder dig
som företagare eller privatperson möjligheten
att få tillgång till hockeyrinken, utrustning med mera.
Vi kan även erbjuda förtäring i vår cafeteria efter matchen.
Paketet innehåller följande:
• 1 timmes ishockey (egen match)
• 20 kompletta utespelarutrustningar
(allt utom skridskor)
• 2 kompletta målvaktsutrustningar
• Speaker, musik, tidtagning, domare
• Inträde till nästa A-lagsmatch
Denna träning räknas som friskvård

Kontakta Carina för mer info 070 - 453 48 11
eller maila: grizzlys@telia.com
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Eftersom Artur var verksam som fotograf
under mer än 50 år i Perstorp och hans foto
grafier skildrar hur Perstorp förändras är
fotografierna ett stycke kulturhistoria som
finns bevarad än idag. Många Perstorpsbor
fotograferades genom livets olika skeen
den och klassfotograferingarna gör att hela
Perstorps befolkning finns med på foto. När
Artur och sedan dottern Gunnel drog sig
tillbaka fanns det några tiotusentals negativ
från porträttfotograferingar vilka skänktes
till Perstorps kommun för att rädda en kul
turhistorisk skatt.

Fotoarkiv

lop och barn som skulle fotograferas.
Artur var även industrifotograf på Skån
ska ättikfabriken. Hus och människor i
alla situationer skulle fotograferas, vilket
innebar att Artur fick vara med om alla
situationer i livet och dokumenterade alla
med sin kamera.

Fotografierna i fotoarkivet skildrar Pers
torps utveckling i modern tid. Beredskaps
tiden under andra världskriget, industrins
framväxt och hur samhället växte fram
och förändrades. Dottern Gunnel Hansen
har bidragit till föreviga minnet av sin far
Artur och hans fotografier genom att ge ut
flera böcker med fotografier som skildrar
både samhället Perstorp och alla Perstorps
bor.

Familj
Artur var gift med sin fru Ina och de fick
två barn. Intresset för fotografering gick i
arv, både sonen Sven och dottern Gunnel

Artur utanför sin nyöppnade frisersalong.
Foton: Gunnel Hansen

drev vidare varsin fotoaffär. Sonen Sven
drev med framgång en fotoaffär i Tyringe
och gav ut fyra böcker med bilder över
Tyringe, medan dottern Gunnel tog över
fotoa ffären i Perstorp och gav sedermera
ut fem böcker med bilder över Perstorp och
Perstorpsbor.

LUFTVATTEN VÄRMEPUMPAR

NYTT KRAFTPAKET I
MINDRE FÖRPACKNING
14 ÅRS TRYGGHET
EXTREMT LÅG LJUDNIVÅ
HÖGRE VERKNINGSGRAD
GARANTERAD VÄRMEPUMPSDRIFT NER TILL -28Cº

Mitsubishi Electric kan stolt presentera den nya luft/luft värmepumpen HERO.
Med högsta energiklass A+++, motsvarande nominell värmeeffekt ner till -15ºC,
inbyggd WiFi och drift ned till -35ºC, är HERO framtidens värmepump.

ETT KOMPLETT SYSTEM
MED ENKEL INSTALLATION

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

24 Gustafsborg

Skogsförvaltning med gamla anor
Gustafsborg har förvaltat skog sedan 1867 när Carl Wendt förvärvade Gustafsborgs Säteri. Idag är Gustafsborg ett fristående fullserviceföretag inom skogsskötsel som jobbar nära och
tillsammans med skogsägarna.
Tack vare gedigen kunskap och upparbetade kontakter samt lång
erfarenhet av skogsskötsel kan de erbjuda bäst pris för skogsägar
nas virke när det säljs vidare. Bo Björnestrand är skogschef med
ansvar för virkesinköp och skogsförvaltning:

– Vi jobbar mycket med lövsortiment och med nära kontakter med
sågverk och förbrukare, på det sättet kan vi skräddarsy sortimenten
för slutprodukten. Vi är dessutom unika i hur vi tar hand om fler sortiment än någon annan. Det är till nytta för skogsägaren eftersom det
ger ett högre värde.

Uppdragsverksamhet
Gustafsborg värdesätter långsiktigt arbete med lokala skogsägare.
Kvalitet och miljöhänsyn är viktigt berättar Bo när han visar runt
på en avverkningsplats där skogsarbetaren Hans-Åke föryngrar
och fäller bokskog.

– Det krävs mycket kunskap för att sköta skog, veta vilka träd som
ska avverkas för att det ska föryngras och se till att det sker återväxt,
berättar Bo.
Skogen mår bra av att delar av träden föryngras, att några blir na
turvårdsträd och att bokollonen får en chans att gro på marken och

Oktober-extra!

20% RABATT
på hela vårt Tamaris-sortiment
(ej väskor) gäller tom 28/10

Köpmangatan 19
Perstorp
0435 - 346 68

växa upp till nya träd. Naturvårdsträd är döda träd som främjar
naturen och ger utrymme åt fåglar och insekter att leva och må bra.

Skogsvård
Hur träden ges bäst förutsättningar att växa och bli bättre än de
gamla, det är något Gustafsborg hjälper till med. För skogsägare
som vill ha hjälp med skogsförvaltning erbjuds det med. Gustafs
borg är ett fullserviceföretag helt enkelt!

Information från Perstorps kommun
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Renspolning av

vattenledningsnätet
Med start i oktober 2017 utförs renspolning av vattenledningsnätet i Perstorp. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten
som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.
Detta innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via
brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet tar bort avlagring
arna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder
När denna typ av åtgärder genomförs kan servisledningar till fast
igheter ibland få missfärgat vatten i samband med spolningarna.
Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning på
går. Missfärgningen är i sig är inte farlig men påverkar vattenkvali
tén därför ska man inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten
till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i
kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärg
ning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då
detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

ningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.
Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även ut OBS! Vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa
anför det område där spolning pågår.
kunder kan alltså få information om stängning vid mer än ett till
fälle! All information gäller.

När och var?

Arbetet beräknas starta i början av oktober 2017 och pågå till mitten Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen med
för för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som
av december.
utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i
Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som be
era vattenkranar.
rörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i för
väg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil För mer information, kontakta Perstorps Kommun på telelon: 0435som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spol 390 00 eller e-post: kommunhuset@perstorp.se

perstorp.se i

ny form

Perstorps kommun webbplats har fått
ett modernare utseende och ser likadan ut oavsett vilket plattform som
används.
Upplägget bygger på funkastrukturen vil
ken innebär att du som besökare ska finna
det du söker enkelt och överskådligt.
Perstorps kommun har verkligen arbetat
hårt och fokuserat på att skapa en attrak
tiv webbplats med användbart innehåll.
Välkommen att besöka www.perstorp.se.
Passa även på att följa oss på våra sociala
medier: Facebook, Instagram och Twitter.
#MittPerstorp

26 Biografen i Färingtofta

Bild från slutet av 1950-talet där Erik och Fritz står i foajen till bio
grafen i Tornsborg.
Tornsborg har genom åren varit nöjescentrum i Färingtofta. Godtemplarhuset
som var nöjesepicentrum en gång i tiden
uppfördes i slutet av 1800-talet och revs
1973.

Foto: Privat

Platsen där huset låg behövdes för parke
ringsplatser till Tornsborgs tivoli. Godtemp
larehuset användes genom åren för olika

Biografmaskinisten Orlandersson

Foto: Privat

Foto: Nils Svensson

Biografen i Färingtofta

Foto från mitten av 1950-talet i en nyrenoverad bio. Erik står som tredje
man från vänster och den femte är ”Biografkungen” Kaj-Eve Jönsson.

nöjesarrangemang och det var här de första
danserna i Tornsborg började.
Biografverksamheten startade på riktigt
1943 genom bröderna Erik och Fritz Lillien
berg i samarbete med biografägaren i Häss
leholm, Kaj-Eve Jönsson. Erik Lillienberg
är värd ett eget stycke. Erik var speleman
som reste runt och spelade i band. Han var
dessutom råstark och det finns otaliga be
rättelser om hur han lyfte tunga saker som
om de vore av luft.
Bröderna Lillienberg var inte först med
filmvisning i Färingtofta, tidigare hade det
visats stumfilm, men de var först med att
filmvisning av ljudfilm. Biografverksam
heten var så pass populär att busslinjerna
till och från Färingtofta anpassade sina
avgångar efter när föreställningen bör
jade respektive slutade. När det var film
med Edvard Persson var det alltid fullsatta
salonger. Eriks son Kaj-Eve Lillienberg
blev i praktiken uppväxt i biografen efter
att Erik blivit änkeman tidigt. Många av de
filmer som spelades var barnförbjudna men

HIF – Östers IF
LÖRDAGEN 4 NOV.
KL. 16.00
#JAGÄRHIF

Kaj-Eve löste det genom att ute i köket,
längst bak i salongen, sätta upp en stol på
bordet och sedan se filmerna genom fönst
ret ut i salongen. Ingen är så påhittig som ett
nyfiket barn.
När TV:n blev vanligare i hemmen minska
de intresset för att besöka biografen för att
se på film. 1962 var biografen i Färingtofta
tvungen att lägga ned och 1973 jämnades
Godtemplarhuset med marken. Biografen i
Färingtofta var inte den enda som tvinga
des att slå igen utan samma öde rönte övriga
biografer i bygden. I Klippan fanns det en
biograf fram till 1965, i Kvidinge fram till
1960, Östra Ljungby 1976, Röstånga 1955
och Ljungbyhed 1986.
Grand biograf i Ljungbyhed återuppstod
1994 och lever vidare än idag. Det finns en
stolt biograftradition i bygden som är värd
att bevara och stödja. Personerna bakom
Grand biograf i Ljungbyhed tilldelades
Klippans kulturpris 2004 för att de såg till
att Klippans enda kvarvarande biograf alls
finns kvar.

Järnvägsgatan 31, KLIPPAN

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

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

• Tre små rätter, 2 olika kombinationer

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

69:99:-

10% rabatt på kvällsmenyn under november

VINNARE MÅNADSTÄVLINGEN 27

Lycklig
familj
fick lyckad familjekväll ihop!
Vinnarna av en middagskväll hos Sachi Sushi blev familjen Sivius från Färingtofta som firade dagen till ära att
Brynäs vunnit.
Hela familjen är engagerade i Frosta hockey i Höör samt
inbitna Brynässupportrar. Att få tiden att gå ihop som egen
företagare med ständig jour, vara ungdomsledare i ishockey
samt inbiten Brynässupporter tar mycket tid i anspråk. Det
var Camillas motivering som gav henne middag åt hela famil
jen på Sachi Sushi:

”Min man jobbar jämt och ständigt och har jour de kvällar som han inte fungerar som tränare i idrottsklubben
som våra barn är engagerad i. Vi äter alldeles för sällan
middag ihop och ännu mer sällan som vi går ut och äter
tillsammans. Jag skulle gärna vilja vinna och ta med hela
familjen på en middag tillsammans ute på restaurang.
Alla i familjen tycker om mat från det thailändska köket
och vi har hört mycket gott om Sachi från vänner som ätit
där. Jag håller tummarna för att jag kan vinna för hela
familjens skull.”

Fantastiskt gott
Det blev mycket mat och många olika rätter på bordet när det
dukades in. Barnen Amadeus och Milo tyckte det var fantas
tisk gott och gav maten högsta betyg.
– Jag älskar vårrullar, upplyste minsta sonen Milo oss om.
Både Morgan och Camilla var lika nöjda.
– Sachi Sushi är tveklöst det bästa stället vi ätit på när det gäller
asiatisk mat i Klippan med omnejd, säger Camilla nöjt.
Givetvis ringer jourtelefonen under middagen men Morgan
lyckas skjuta upp det och kan få äta klart innan han måste
iväg och arbeta en lördagskväll.

– Det är mysigt att gå ut och äta hela familjen, det händer allt för
sällan, berättar Morgan. Blev väldigt glad när Camilla berättade
att hon vunnit en middag åt hela familjen. Jag har tur som är
gift med henne som tänker både på mig och barnen. Maten här
är fantastiskt god, hit ska vi gå fler gånger det är vi överens om,
avslutar Morgan.

Bra service
Hela familjen berömmer Sachi Sushi både för deras gästvän
lighet och servicen av personalen. Det är mysig miljö med
musik som spelas tyst i bakgrunden utan att det påverkar ljud
nivån i lokalen. Lokalen är stor och luftig.
– Det här blev en lyckad kväll med riktigt god mat. Det fanns
verkligen något för alla i familjen. Tack för en riktigt bra vinst,
det lönar sig att läsa Söderåsjournalen, hälsar Camilla glatt
innan Morgan måste kila iväg för jourjobb. Det är en fastig
hetsägare som har stopp i sitt avlopp och har ringt Morgan
på Spolservice i Ljungbyhed. En lyckad lördagskväll för hela
familjen avslutas som många andra kvällar med jourjobb.

l
S maskens etnil!
si s t a s l i c k

28 Hemmavid

”I HJÄRTAT AV SÖDERÅSENS NATIONALPARK”

Klippan klättrar
i skolranking

& Jul
GiåsNationalparken!
Hos oss kan du njuta ett äkta svenskt mathantverk med
stor vikt på när- och härproducerade ekologiska råvaror.

Vellinge är enligt Lärarförbundet ranking Sveriges och Skånes bästa skolkommun 2017.

GÅSAMIDDAG

I Lärarförbundets årliga ranking av skolkommuner tappar
Perstorp sju placeringar jämfört med 2016 till plats 282 men
klättrar samtidigt 24 placeringar till plats 136 när det gäller hög
skolebehörighet. Klippan klättrar 60 placeringar till plats 204.
Åstorp tappar från plats 180 till plats 267. Örkelljunga placeras
sämst av de skånska kommunerna på plats 284 av 290.

Kaffe inkluderat i priset. Barn: 1/2 priset!

I rankingen bedöms 13 kriterier, bland annat lärarlöner, betygs
resultat, resurser, lärartäthet och hur många elever som fullföljer
gymnasiet inom tre år.

Klassiska läckerbitar. Välkomstglögg och gottebord.
Pris: 350:- /person

Förrätt: Sparrissoppa eller svartsoppa
Middag: Gåsabuffé
Dessert: Äppelpaj med vaniljsås

Tre-rätters 425:- /person
Två-rätters 350:- /person
JULBORD

Barn: 0-5 år gratis, 6-12 år halva priset.

Förälskelse, passion och frihet

JULBRUNCH
Utvalda gobitar från julbordet. 150:- /person

i Klippans bibliotek
Konstnären Eva Törnälv hade vernissage den 7 oktober i Klippans
bibliotek där hennes utställning
”Förälskelse, passion, frihet” som
är temat för konsten.
Akrylmålningarna är framställda från
konstnärens egen fantasi och gäller alla
oavsett kön, kultur, religion, sexuell
läggning eller geografisk nationalitet.

Kaffe och dryck från dryckesmaskinen ingår.
Priser för barn som ovan.

JULBORD och LANDGÅNG för avhämtning.
Fri framkörning vid beställning till över 10 personer.

BOKA I TID! Fullständiga rättigheter.
0435 - 44 23 32 • info@skaralidsrestaurang.se
www.skaralidsrestaurang.se

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

Utställningen pågår fram till den 30:e
oktober under bibliotekets öppettider.
Fri entré.

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

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

29

Det händer på

Biblioteken
Klippan
Söndag 29 okt kl 14.00
Pomperipossa
– en riktig gammal tossa!
Teater Trassel

Dags igen för Lovbad!
30/10 kl 11-15
31/10 kl 11-15

1/11 kl 11-15
2/11 kl 11-15
3/11 kl 11-15

(Obs! Varmvattenbassängen
är stängd den 3/11)

Fredag 3 nov kl 14.30-16
Fredagsmys,
Filmklubb för barn 9-12 år
Bokbytarveckor på
Klippans Bibliotek v 43-44
Tisdag 14 nov kl 9.30
Clownen & Cirkusprinsessan,
Clownen Raimondo
Söndag 19 nov kl 14.00
Alfabetsmysteriet.
Musikteater + workshop

Östra Ljungby
Torsdag 26 okt kl 10.00
Ritsagoshow,
Eva Bengtsson
Torsdag 26 okt kl 16-19
Pilslöjd, för alla åldrar,
Anna-Lisa Osberg
Tisdag 7 nov kl 9.00
Bokfrukost. Anmälan
senast 6 nov.
Frukost till självkostnadspris 20 kr
Torsdag 16 nov kl 10.00
Hjältar och Hjältinnor,
Görel Engstrand

bibliotekfh.se

För övriga öppettider se:
www.klippan.se/upplevagora

Ljungbyhed
Tisdag 21 nov kl 10.00
Clownen & Cirkusprinsessan,
Clownen Raimondo

Fler tränar mer!
Nu har vi ökat antalet tränande i vår friskvårdsavdelning med 15 %.
Det firar vi med 15% rabatt i 15 dagar under perioden 6/11 – 20/11.
Obs! Gäller endast årskort, halvårskort och kvartalskort för vuxna och ungdomar.
Rabatten gäller på ordinarie pris.

Branschregister
Bank

Fönster och dörrar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- upplev, handla & ät hemmavid!
Möbelrenovering - Sömnad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

träna utan
bindningstid
prova en vecka gratis

Nu har vi byggt ut klubben och fyllt
på med några av världens bästa
träningsmaskiner. Välkommen!

349:GYMKORT FR.

/ MÅN

1 55

KLUBBAR
I SVERIG
E!

*Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Vid löpande avtal gäller 2 månaders uppsägningstid.

NORDIC WELLNESS KLIPPAN
Järnvägsgatan 31, 264 33 Klippan
0435 - 71 88 99

SÄSONGEN
ÄR IGÅNG
BILJETTER: RBK.EBILJETT.NU
LINDAB ARENA · ROGLEBK.SE

TISDAG · 24/10 · 19:00

LÖRDAG · 28/10 · 15:15

FREDAG · 3/11 · 19:00

TISDAG · 14/11 · 19:00

TISDAG · 21/11 · 19:00
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