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presentreklam. Presentreklam handlar om att sätta 
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AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Barnloppis  
i Källna
Ett ögonblick…
Helena Eriksson, som tillsammans med väninnan Lotta  
Göransson ordnar barnloppis i Källna sockenstuga den 26 
september klockan 11-14.

Det är inte första gången ni ordnar barnloppis, eller hur?
- nej det stämmer. Det är fjärde gången nu. I våras höll vi också till 
i källna sockenstuga, och innan dess har vi haft två tillfällen i östra 
ljungby församlingshem också. 

Varför barnloppis?
- Jag och lotta tyckte att det saknades något bra second hand-
ställe där man kunde köpa bra barnprylar. Då tog vi tag i saken och 
ordnade loppis. Man kan köpa allting i barnväg, alltifrån kläder och 
leksaker till spel, böcker eller vad som helst. 

Hur är intresset för barnloppisen den här gången?
- Det är riktigt bra. Vi har faktiskt fått tacka nej till några stycken 
som hört av sig och som vill sälja. Totalt har vi 30 stycken försäljare, 
men mer än så finns det tyvärr inte plats för.

Hur mycket folk förväntar ni er?
- svårt att säga. I våras hade vi omkring 100 personer som hand-
lade, och ännu fler som bara kikade förbi och tittade, så det brukar 
vara ganska välbesökt. 

Gymnastik 
– bra allround-
träninG

Röstångagymnasterna finns i både Röstånga och i Kå-

geröd och samlar både barn och vuxna med samma 

passion – gymnastik. 

- Gymnastik är väldigt bra allroundträning. Man trä-

nar upp både rörlighet, smidighet och styrka och blir 

mycket piggare, säger Tina Nilsson, som är ansvarig 

för vuxenträningen i Röstångagymnasterna. 

Barn och föräldrar tränar ihop
Röstångagymnasterna har funnits sedan 1995. I föreningen 
finns 60 barn, 50 truppgymnaster och 25 vuxna. Man ar-
rangerar gymnastikträning för både barn och vuxna. På de 
minsta barnens (0-4 år) pass kan även föräldrarna medverka 
och träna med sina telningar.Då kan även föräldrarna vara 
med och träna med sina telningar. När barnen fyller fem 
kan de börja träna i lite mer organiserad form. 
- Det är en förberedelse för truppgymnastik, och det är våra 
egna gymnaster som håller i den träningen. 

Truppgymnastik
Ungdomarna i Röstångagymnasterna sysslar alltså med 
truppgymnastik, där man tävlar i matta, hopp och fristå-
ende. Det gäller att vara så synkroniserade som möjligt och 
göra samma rörelser precis samtidigt. 
- Våra ungdomar tävlar mest i skåne, och de äldre gymnas-
terna har bland annat varit med på junior-sM, säger Tina 
Nilsson. 

Traditionens makt 
Röstångagymnasterna erbjuder även olika vuxenpass såsom 
step up och hälsogympa. Precis som i de flesta andra gym-
nastikföreningar så är det en ganska överväldigande kvinn-
lig majoritet. Traditionens makt är svår att bryta med andra 
ord. 
- Det är ju så att man väljer vad kompisarna väljer – och ef-
tersom inte så många killar sysslar med gymnastik så blir det 
inte att fler börjar heller tyvärr. I den allra yngsta gruppen 
har vi lika mycket pojkar som flickor, men när de kommer 
upp mot skolåldern är det andra sporter som lockar killarna, 
säger Tina Nilsson. 
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Lycka till i  
Dansbandskampen!

Tufft ungt band
De hette tidigare Millez, men när det visade sig att det fanns 

ytterligare en orkester med samma namn vände man på M:et 

och blev Willez istället – givetvis komplett med z på slutet. 

- ett z måste finnas med. punkband är tatuerade och dansband 
har z i bandnamnet, så är det bara, säger frontmannen och sånga-
ren Linus Troedsson med ett leende. 

Ska ta vara på chansen
Killarna i Willez är allihop kring 20 år gamla. Linus Troedsson drog 
igång bandet redan i 11-12-årsåldern, men de tre senaste åren har 
satsningen blivit mer ”på riktigt”. Linus är den enda medlemmen 
som bor i Ljungbyhed. De andra kommer från Röstånga, Perstorp, 
Kvidinge och Helsingborg. Att vara med i Dansbandskampen är 
naturligtvis oerhört stort. 
- Vi tar det lite som det kommer och jobbar på. Våra förväntningar 
är att ha oerhört roligt och ta vara på chansen så gott vi kan, me-
nar Linus Troedsson. 

Skivkontrakt på gång
Willez har redan nu börjat fokusera på den 16 oktober. Man har 
blivit filmade av SVT under sommaren för ett antal olika inslag, 
och det är mycket som ska bestämmas med låtval, kläder och en 
massa annat. Två av bandmedlemmarna har jobb vid sidan om och 
ytterligare en pluggar. Linus Troedsson och gitarristen Emil Hansen 
arbetar redan nu heltid med att förbereda bandet på nästa steg i 
karriären. Bland annat pratar man med olika skivbolag. 
- Vi har inte skrivit på någonting ännu, men vi hoppas så klart på 
ett skivkontrakt så småningom, säger Linus Troedsson. 

Rockigare stil
Willez är inget traditionellt dansband, utan stilen ligger mer åt det 
tuffare hållet. De främsta förebilderna är Nisse Hellberg och Re-
freshments, och tänker man sig en mix av dessa båda så har man 
en ganska bra bild av hur Willez låter. 

linus Troedsson – sång, gitarr, saxofon
emil Hansen – gitarr, kör
oliver Brons – trummor
niklas lazukic – keyboard, sång
Johannes olofsson – bas

- Vi är inte schlagerpoppiga utan försöker istället att spela 
rockigt men dansant, förklarar Linus Troedsson. 

Gott tecken?
En försmak om hur livet kan komma att te sig om några 
månader om allt går bra i Dansbandskampen, fick Willez 
den 26 augusti. Då spelade man nämligen inför 2 000 per-
soner i parken i Ljungbyhed när den nya scenen där invig-
des. Willez agerade förband till inga mindre än Playtones, 
som vann Dansbandskampen förra året. Ett gott tecken 
kanske?
- Det var enormt kul att få träffa dom, och dessutom få 
spela inför ljungbyhedsborna. Vi har fått oerhört positiva 
reaktioner på hemmaplan och det känns kul att kunna 
sätta ljungbyhed på kartan. 

Många NV-skåningar i Dansbandskampen
Den 16 oktober startar tredje säsongen av Dansbandskampen i SVT. Av 

elva deltagande band kommer inte mindre än tre stycken från nordvästra 

Skåne. Willez från Ljungbyhed, Donnez från Perstorp och Zlipperz från 

Munka Ljungby. Söderås Journalen har känt de tre bandens sångare på 

pulsen inför en höst som kan komma att förändra hela deras liv – och 

karriär. 

4



5

Donnez ska ta sista steget
De har efter många års ”harvande” på mindre spelställen bli-
vit heltidsmusiker, har en fullbokad spelplan och ett nysigne-
rat kontrakt med skivbolagsjätten Sony Music. Nu ska Don-
nez från Perstorp kröna ett succéartat år med deltagande i 
Dansbandskampen. 

- Det ska bli jäkligt kul och spännande. Man vet ju aldrig var det tar 
vägen, men det ska förhoppningsvis bli en rolig karusell att hoppa 
på, säger kapellmästaren och sångaren Donald Laitila. 

Förändringar i formatet
Dansbandskampens format bjuder i år på en hel del förändringar. 
De två föregående årens ”herre på täppan”-format är bortplock-
at. Nu är det istället ett mer Idol-liknande upplägg som gäller. Alla  
orkestrar spelar varsin coverlåt varje vecka, publiken röstar och den 
orkester som får minst röster åker ut. Till slut finns tre band kvar 
som tävlar mot varandra i den stora finalen framåt jul. Dessutom 
finns varje vecka en jury av dansare med som bedömer dansbar- 
heten. Regelförändringar som kan komma att gynna Donnez. 
- Det är ju en hel del nya band med, och det är kanske inte alltid de 
har koll på vad som fungerar att dansa till. Vi har gjort våra ”hund-
år” på dansbanorna och har verkligen lärt oss vad som går hem och 
vad som inte fungerar, säger Donald Laitila. 

Raketfart sedan förra sommaren
Donnez har alltså funnits i nästan tio år. Man började spela ihop 
redan på gymnasiet, och från den tiden är Donald Laitila och Pon-
tus Björk kvar. Bandet sökte till Dansbandskampen redan förra året, 
men gallrades bort i den allra sista omgången. Något som var trå-
kigt när det skedde, men som nödvändigtvis inte har varit till någon 
nackdel. Det senaste året har det nämligen gått i raketfart för Don-
nez, som sagt, med både heltidssatsning och med skivkontrakt. 
- Vi har kommit upp på en nivå där vi spelar i hela sverige och har 
lyckats bygga upp ett bra rykte. Vi är precis hemkomna från vår 
första norrlandsturné. Det var kul att få möta en ny publik. 

Erfarna bolagskollegor
Skivkontraktet med Sony Music är alltså redan signerat och det ska 
släppas ett album under hösten. Om det blir innan eller efter Dans-
bandskampen är inte bestämt än. Och som knutna till Sony Music 
har man finfint sällskap. 
- De har inte så många dansband, men de som finns där är larz-
kristerz, Titanix och Torgny Melins. Vi har pratat en del med larz-
kristerz, och de har berättat om hur livet förändrades för dom när 
de vann Dansbandskampen 2008. Det är bra att prata med folk 
som vet hur det är. 

Till sist, hur karaktäriserar man då Donnez sound? 
- Vi spelar traditionell dansmusik. när vi var i norrland sa många att 
vi lät som en blandning mellan streaplers och lasse stefanz, och 
det är ju smickrande. Vi kör mycket eget material också som går i 
den stilen. 

Donald laitila 
– sång och klaviatur

christoffer olofsson  
– trummor

pontus Björk  
– bas och sång

andreas Åkesson  
– gitarr och sång

Skarpt läge direkt för 
Zlipperz 
Donnez och Willez är redan klara för medverkan 
i Dansbandskampen. För Munka Ljungby-bandet 
Zlipperz blir det ytterligare lite nervdaller innan man 
är inne i tävlingen. 

- Vi duellerar med elisas från Mariestad redan den 12 ok-
tober, och sedan får vi besked i Dansbandskampens di-
rektsändning på lördagen om vi kommer vidare eller inte, 
säger sångaren och gitarristen Rickard Ahlberg. 

Fördel om man vinner
Huruvida det är en fördel eller nackdel att gå in i Dans-
bandskampen på detta lite annorlunda vis står väl inte 
klart förrän efteråt, men Rickard Ahlberg är positiv. 
- Man måste ju plocka fram de positiva grejerna. om vi 
vinner tvekampen får vi medvind från början, och har fått 
synas lite tidigare än de andra banden. Våra och elisas 
framträdanden kommer dessutom att ligga tillgängliga 
på sVT play redan den 9 oktober, så är man nyfiken kan 
man gå in och lyssna redan då, säger han. 

Ska ta chansen
Zlipperz har funnits i tiotalet år, men det är bara Rick-
ard Ahlberg som har varit kvar sedan starten. Våren 2009 
utökade man med en trummis (efter att tidigare ha haft 
trummorna inspelade), och efter det har det gått spikrakt 
uppåt. Zlipperz, som fortfarande är deltidsmusiker med 
arbete vid sidan av, spelar mycket i hela södra Sverige. 
- Det är mycket inom skåne men även Halland, Blekinge 
och vissa delar av småland, kalmar till exempel, säger 
Rickard Ahlberg. 

Att vara med i Dansbandskampen är naturligtvis det 
största som har hänt Zlipperz hittills. 
- nu finns ju chansen, så då gäller det att ta vara på den, 
konstaterar Rickard Ahlberg. 

rickard ahlberg – gitarr, sång
Tommy stråhle – trummor, sång
Ingemar strand – keyboard, sång
rickard Hallin – gitarr, piano, fiol

Magnus karlsson – elbas

5
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på kvinnans lott låg ett ohälsosamt 
slit med stortvättar under kalla års-
tider. Befriare blev HsB:s vision om 
kollektiv tvättstuga, som kommu-
nala allmännyttan via hyresrätter 
gjorde allmän i samhället.
Kollektiva tvättstugan har sina röt-
ter i det svenska folkhemmets vi-
sion om ett rättvist och jämställt 
samhälle; alla skulle kunna tvätta 
och hålla sig rena. Trots en sam-
hällsutveckling mot individualism 
och oberoende så lever kollektiva 
tvättstugan vidare som ett arv, lika 
typiskt svenskt som systembolaget 
och allmänrätten.
 Första gången ordet ”tvättstuga” 
förekom i svenska språket var så ti-
digt som 1640. I gamla bondesam-
hället fanns ofta en liten byggnad 
för tvättning. Men hos breda befolk-
ningen var tvättning under vinter-
halvåret – även om det sparsamt fö-
rekom – inte bara slitsamt utan även 
ohälsosamt. De som bodde i närhe-
ten av vattendrag ordnade storbyk 
(stortvätt) där. Och så var det in på 

Åter har frågan om parkerings-
förbud på gator i centrala klippan 
kommit på tal. Det är inte första 
gången. redan 1927 krävdes för-
bud för all parkering i centrum. nu 
gäller det enbart lastbilar.
Lastbilar stående på smågator inne i 
Klippans tätort skapar irritation och 
har lett till olycksincidenter. Krav har 
höjts att förbjuda lastbilsparkering 
i centrum. Det har skett tidigare. 
Under 1970-talet tog dåvarande 
trafiksäkerhetsrådet upp frågan. 
Det ledde till beslutet att ”uppmana 
lastbilsägarna” att inte parkera på 
smågatorna. Istället anvisades en 
inhägnad parkeringsplats på indu-
striområdet. Det blev ingen succé.

Motivet då – som nu – för att parke-
ra på gator i närheten av bostaden 
var inbrottsrisken. Lastbilar som står 
lite avskilt är begärliga mål för tju-
var. Det kan handla om stora värden 
som stjäls.
 Krav på p-förbud i Klippan kom 
tidigt. Den 30 november 1927 tog 
Nils Andersson, ledamot i munici-
palfullmäktige, upp frågan. Han och 
andra irriterades på alla bilar som 
stod parkerade i centrum. Dock var 
hans förslag betydligt radikalare än 
dagens: ”Förbjud all bilparkering på 
gatorna i centrala Klippan. Ordna is-
tället en särskild parkeringsplats”.
Skrivelsen och kravet överraskade 
municipalnämnden som svarade: 

”Vi kan inte nu föreslå en lämplig 
parkeringsplats.” Frågan kom upp 
igen den 4 januari 1928. Nu var 
budskapet ett annat: ”Det finns 
inget behov av en parkeringsplats.” 
Samtidigt nämnde municipalnämn-
den att biltätheten bara var ”en och 
annan lastbil och enstaka person-
bilar.”
 Nils Andersson nöjde sig inte 
med detta. Han skrev till ”landsfis-
kalen i Gråmanstorps distrikt” och 
påtalade problemet. Landsfiskalen 
lovade: ”Föreskrifterna som finns 
ska noggrant tillämpas.” 

Vatten förenar, sägs det. Men även 
söndrar – och kan ge stillestånd i 
krig. Det senare inträffade vid Tra-
narp 1435. Erik av Pommern hade 
tagit över den danska kronan. Han 
hade infört den för svenskarna för-
hatliga Öresundstullen. Det blev 
bråk, svensk trupp leddes av Engel-
brekt. Trupperna gick mot varandra 
1434, men kom inte över Lagan i 
Halland och stillestånd slöts. Det 
varade ett år. Då bröt Engelbrekt in 
i Sverige, slog en liten trupp vid Lun-
tertun (Ängelholm) kom till Rönneå 
vid Tranarp. Där stod trupperna mot 
varandra. Ingen vågade gå över 
Rönneå och stillestånd slöts.

”Sur som en citron.” Så sägs det. 
Nyttigheterna framhålls sällan, 
trots dess betydelse genom åren 
mot olika sjukdomar, förebygga 
sjukdomar, smaksättare, gav olja till 
parfymer, även som hårblekare. Ci-
tron tillhör citrussläktet – där även 
apelsin ingår – fanns redan 2 000 
år f Kr i Kina. Alexander den store 
tog citronen till Medelhavsområdet. 
Den odlades i romarriket, försvann, 
återupptäcktes på 1 000-talet och 
kom till Europa med korsriddarna, 
blev uppskattad och viktig, togs till 
Amerika av Columbus 1493, blev 
skydd mot skörbjugg efter avhand-
ling 1753 av kapten James Lind.

1910. Första gången valsedlar 
märkta ”Arbetarpartiet” kom i 
Klippan.
1945. Beslut att uppföra första 
pensionärshemmet i Klippan.

”klippan har för dålig ekonomi.”
(Tord Nilsson (s) motiv till sitt nej 
till att slå samman Ljungbyhed och 
Klippan).

”en framåtsträvande kommun. låt 
oss ansluta och inte isolera oss.”
(Wollmar Agbeck (s), en av få i 
Ljungbyhed som ville slås samman 
med Klippan).

Boktipset: Bergstrand/Ohlssons ”Sveriges statsministrar under 100 år” ger 100 spännande porträtt. 

Tvättstugan 
– kvinnors befriare från ohälsosamt tvättslit 

Parkeringsproblem i Klippan - redan 1927

BRAUNS SIDA
…och så nås Braun
Tfn 0435-71 11 50 mobil 0739-79 34 54
E-post: leb.klippan@passagen.se
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Som sagt...

Vatten avbröt krig

Det stundar älgjakt. en stor hän-
delse, rent av lite högtid. Älgen var 
i äldre tider i fattiga bygder en räd-
dare från svält och nöd. 
Älgen har funnits länge i vårt land, 
avbildats på hällristningar, fångst-
gropar hittade som är 7 500 år 
gamla. Älgstammen har varierat 
kraftigt i landet, fått fridlysas för 
att räddas.
 De första skriftliga uppgifterna 
om älg finns i landskapslagarna. I 
t ex Västgötalagen står ”den äger 
älg, som fäller den”. Magnus Eriks-
sons landslag från 1350 inskränker 

allmogens jakträtt. Bara kungens 
män och frälset (grupp befriad från 
skatt) fick jaga älg. Rikligt tjuvskyt-
te förekom – ofta av nöd.
 Den första förordningen i landet 
som direkt handlade om älgjakt 
kom 1647. Där allmogen hade be-
gränsad jakträtt. 1664 ändrades 
jaktstadgan och denna rätt för all-
mogen försvann.
 Vanlig jaktmetod i äldre tider var 
fångstgropar – mest i Norrland. 
Det har hittats 25 000 sådana. 
Men även jakt med gillrade vapen. 
Detta förbjöds 1864. Älgstammen 

var svag. Vinterjakt var förödande, 
och förbjöds under 1700-talet. 
Gustaf III släppte jakten fri för all-
mogen 1789. Det blev förödande 
och ledde till tioårigt jaktförbud 
1808, som förnyades 1826.
 Älgjakten reglerades till några 
veckor på hösten från 1836. Nu 
har älgstammen vuxit till. 1982 var 
ett toppår. Då sköts 175 000 älgar, 
som gav 15 000 ton kött. Under 
2000-talet har viss minskning skett, 
restriktioner införts. Men älgjakten 
har kvar sin status av högtid.  

Älgen – bygders räddare från svälten

Citron – sur nyttighet

Märkesdagar

1900-talet. Dessutom hade Sverige 
fram till 1930-talet Europas sämsta 
bostadsstandard. Något måste gö-
ras. Det började byggas moderna 
bostäder. Funktionalismen blev 
vägledare. Tvättanläggningar an-
lades: andels-, kollektiv- och kvar-
terstvättstugor. Ett ”nytt samhälle” 
byggdes. Pådrivare var Per Albin 
Hanssons ”Folkhemstal” 1928. 
Bostadskooperativa HSB, med ar-
kitekten Sven Wallander i spetsen, 
omsatte bl a visionen om maski-
nellt utrustade tvättstugor i varje 
fastighet i praktiken. Kommunala 
allmännyttiga bostadsbolagen för-
de ut tvättstugtankarna i de breda 
lagren. 1925 byggde HSB första 
maskinella tvättstugan, i Stock-
holm. 1940 gav statliga lån skjuts 
åt tvättstugtanken. 1950 hade åtta 
procent av samtliga hushåll tillgång 
till tvättstuga. 70 procent handtvät-
tade fortfarande. 1956 kom första 
automatiska tvättstugan. 1970 
hade 94 procent tillgång till tvätt-
stuga. ”Storbykens” tid är förbi. 

 

Det blev att klappa smutsen ur tvätten.

Tvättning 
skedde mest 
utomhus in på 
1950-talet.

sjöar och vattendrag blev plats för storbyk.

nedan: Brf 
Åsen i klip-
pan använder 
ibland sin tvätt-
maskin från 
1950-talet.



Boktipset: Bergstrand/Ohlssons ”Sveriges statsministrar under 100 år” ger 100 spännande porträtt. 
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En så kallad hjärtstartare, eller de-

fibrillator, som det egentligen heter, 

kan vara skillnaden mellan liv och 

död när en person faller ihop med 

hjärtstillestånd. Detta har Lions Klip-

pan tagit fasta på. Man har nämligen 

införskaffat och placerat ut hjärtstar-

tare i ICA-butikerna i Klippan (Kvan-

tum och Supermarket) och Östra 

Ljungby (Eriks Lanthandel).

- Vi har gjort en deal med respektive 
Ica-handlare där vi står för 50 procent 
av kostnaden och de för 50 procent. en 
hjärtstartare är mycket enkel och peda-
gogisk att använda, och ska ses som ett 
komplement till traditionell hjärt- och 
lungräddning, säger Carl-Axel Wilhelms-
son från Lions Klippan.

Stort engagemang
Tisdagen den 10 augusti samlades 20 
anställda från de tre ICA-butikerna i Li-
ons lokaler i Klippan för utbildning på 
hjärtstartarna. Bakom utbildning stod 
Civilförsvarsföreningen i Klippan.

Kan vara skillnaden 
mellan liv och död

- Det var mycket trevligt att se Ica-per-
sonalens engagemang. att de är villiga 
att stå beredda att rycka in och hjälpa en 
medmänniska är stort, säger Carl-Axel 
Wilhelmsson.

Bra öppettider
När Lions Klippan kom med initiativet om 
hjärtstartarna nappade ICA-butikerna i 
Klippan och Östra Ljungby direkt. Man 
för diskussioner med några butiker till.  
Apparaterna ska finnas på centralt beläg-
na platser, och gärna i någon affär som 
har öppet så länge som möjligt.
- Ica öppnar vid 9 och stänger inte för-
rän 21 sju dagar i veckan, så det kändes 
självklart att höra om de var intresserade. 
förhoppningsvis ska hjärtstartarna inte 
behöva användas, men i ett akutläge kan 
det vara ett bra hjälpmedel tills ambulan-
sen kommer.

Virke, Isolering, Plattor, Bruk, Leca, Tr.imp, Gipsskivor, Tak-
papp, Plywood, Färg, Fönster, Spik, Lister, Takavvattning, 
Verktyg, Dörrar, Skruv, Cellplast, Stegar, Takpannor m.m.

Öppet: Vard 8-16

Kampanjpriser på 
Trarydfönster
t.o.m vecka 39

FÖNSTER-
KAMPANJ!

Välkommen till vår butik i 

Kvidinge - Vi har det mesta 

till ditt Bygge! 

Tel. 0435 - 200 68
Sånnavägen 8, 260 60 KVIDINGE
www.anderssonstraobygg.se

Stiftelsen
Utbildning och utveckling inom skog och natur i nordvästra Skånes skogsbruks-
område. 

Du som slutfört grundutbildning inom natur och miljö eller skogsbruk vid 
naturbruksgymnasierna i Östra Ljungby och Osby och genomför fortbildning, 
kan söka pengar. Du ska vara skriven i någon av Skånes kommuner.
Ansökningshandlingar rekvireras hos Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby 
och skickas dit senast 8 oktober 2010.

Naturbruksgymnasiet
Box 2003, 264 02 Östra Ljungby
tel. 0435-286 75

www.klippan.se/naturbruksgymnasiet

Vi skänker bort pengar!

Smörgåskupén

Ängelholmsv. 25 Klippan Tel: 070-278 48 93

Se våra olika tårtor på 
www.smorgaskupen.se

50 kr rabatt
vid köp av valfri 15 personers smörgåstårta. 

OBS! Klipp ut kupongen och ta med! 
Endast en kupong per tårta och hushåll.

Dagens lunch 65:- 
inkl. dricka, bröd 
och sallad
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flygshow på F5

8

Söndagen den 5 september mullrade det över flygfälten i Ljungbyhed precis 

som i fornstora tider. Då var det nämligen dags för flygshow i Ljungbyhed. Inför 

20 000 åskadare bjöds det under dagen på uppvisningar med massor av klas-

siska flygplan. Anledningen till flygshowen var att flyget i Sverige firade 100 år. 

Den första flygningen med ett svensktbyggt flygplan på svensk mark skedde 

1910 i Ljungbyhed som sedan dess ansetts som Sveriges flygmetropol num-

mer ett. Flygshowen blev som förväntat en riktig folkfest!

Konferencierna Jasmine Cederqvist och Håkan 
Brandt lotsade publiken kunnigt och glatt 
genom ett gediget flygprogram.

Segelflyg DG1000,  
Stefan Frisk/ Mattias Johansson.

Thulin A - Bleriot Xl - Mikael Carlson.

SK11, Tiger Moth, Pär Cederqvist.

Gyrokopter MTO Sport.

Pitts S2, Bengt Andersson.

SK12, FW 44 Stieglitz, Mikael Carlson.

JAS 39 Gripen, Martin Hansson.

Högt flygande...
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flygshow på F5

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

Vi finns, om du 
behöver oss

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

Vi gör även hembesök och har jour dygnet runt.

Öppet: Måndag-fredag kl. 09.00-13.00.

"Vi hälsar vår nya medarbetare Nicky välkommen i Teamet, 
och passar på att meddela att vi har öppet hela sommaren!
Välkommen in!"

Vi hälsar vår nya 
medarbetare Tobbe 
välkommen i Teamet. 

Välkommen in och 
ta del av höstens 
erbjudanden!

SNYGG & STARK 
PÅ NOLLTID!

Hur mår din fasad
egentligen?

Vår expert har svaret.
Boka tid bums,

sommaren är kort!

Alcro Bestå
Målningssystem skyddar

ditt hus till

år 2025

Måla utan
lösningsmedel.

Alcro Fönster. Vattenburet och
miljöanpassat färgsystem.

KLIPPAN:
Karossvägen 1

tel 0435-142 62
www.colorama.se

Vill du ha en vackrare och mer motståndskraftig fasad? Vi har marknadens bästa 
färger som skyddar och håller ditt hus vackert i många år. Vi har redskapen som 

gör jobbet enklare och bättre, och vi har massor av proffsiga tips. 
Välkommen till Colorama! 

Din personliga coach för ett snyggare och starkare hem.   

NYHET!

Nya tapeter 
från eco!

NYHET!

Skandinavisk grossist: Crossborder Intl. AB, 08-590 776 60

Fäster helt utan klister! 
Lätt att sätta upp. 
Bryter ljuset likt kristall.

Se fi lm och 30 mönster på 
www.lineafi x.se 
(Visad i TV4, Äntligen Hemma)

LINEA FIX prismafi lm
Insynsskydd för fönster, 
badrum m.m.
Insynsskydd för fönster, Insynsskydd för fönster, 

NYHET!

Linea Fix hittar Ni främst i välsorterade färg- 
och järnaffärer, såsom Beckers Nya Hem, 
Järnia, Nordsjö Idé & Design, Flügger.

Skandinavisk grossist: Crossborder Intl. AB, 08-590 776 60

Fäster helt utan klister! 
Lätt att sätta upp. 
Bryter ljuset likt kristall.

Se fi lm och 30 mönster på 
www.lineafi x.se 
(Visad i TV4, Äntligen Hemma)

LINEA FIX prismafi lm
Insynsskydd för fönster, 
badrum m.m.
Insynsskydd för fönster, Insynsskydd för fönster, 

NYHET!

Linea Fix hittar Ni främst i välsorterade färg- 
och järnaffärer, såsom Beckers Nya Hem, 
Järnia, Nordsjö Idé & Design, Flügger.

Flyttbart  
insynsskydd  
för glas!

Finns i olika mönster

Kashmir  
- en vacker 
matt vägg-
färg  från 
ALCRO!

Hjärtligt 

välkomna!

Lördagen den 25 sep 2010
Kl 18.30

DIXIE FOUR YOU
Entré 150:-
Buffé 170:-

 

GLADJAZZ PÅ GÄSTIS!

BOKA BORD 
REDAN I DAG!
0435-120 10

 3990:-
Samsung 32” LCD-TV
LE32C355 
HD-Ready, 50Hz, 1xHDMI,  
DVB-T/C, MPEG-4.

Begränsat antal, 
först till kvarn...
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Vinnaren av en grillfest

Klippans 
Scoutkår 
vann grillfest

Dennis Holgersson är ledare i Klippans Scoutkår och till-

bringar mycket tid med sina ledarkollegor på olika med-

lemsaktiviteter. Därför tyckte han att det kunde vara trevligt 

att ordna en grillkväll tillsammans där alla ledare i scoutkå-

ren träffas och umgås under avslappnade former. 

Mycket arbete 
När Dennis läste att Söderås Journalen lottade ut en grillkväll 
i samarbete med Bjärhus Gårdsbutik fattade han pennan och 
skickade in ett bidrag. 
- när vi är ute på aktiviteter kan man ju inte alltid koppla av helt 
och hållet, men det kan man ju om man träffas ”vid sidan om” 
scoutingen. Vi har haft mycket att göra under våren med vår 
scoutstuga uppe i ankarlöv, och därför tyckte jag att vi var värda 
en grillfest. 

God korv 
Dennis vann alltså tävlingen och samlade ihop totalt 14 per-
soner. De träffades hemma hos en av ledarna, Karin Fransson 
i Kvidinge för att grilla och ”snacka skit”. Faten från Bjärhus 
Gårdsbutik blev mycket uppskattade. Bjärhus egen korv var en 
riktig höjdare!
- Jag har handlat från dom tidigare och vet att de håller en hög 
kvalitet på sina produkter. Både köttet och korven var fantastiskt 
goda. kryddningen på korven är något helt annat än på de man 
köper i butikerna. 

10
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Låt oss fånga ett minne! Ring 0435-77 90 54!

   
F
a
m
i
l
j
e
n

En pojke • Född: 100527 • Vikt: 4 200 gr • Längd: 56 cm

Herman
Petra & Magnus Wetterberg

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Välkomna!

Premiär för höstens 
fredagslunch. 24 sept.
11.30-13.30 serverar vi lunch på Loftet.

Gårdsbutik 
med egna grönsaker och 

lokalproducerat kvalitetskött

Öppet: Fred 10-18  Lörd 10-14

Red du som barn men har tappat bort det i vuxen ål-
der? Eller är du kanske en liten pojke eller flicka som 
inget hellre önskar än att få prova på ridning för första 
gången? Oavsett vilket så är du välkommen att delta i 
Söderås Journalens månadstävling. 

I samarbete med Åsbo Ryttarförening lottar vi nämligen 
ut tre ridlektioner på deras ridskola i Herrevadskloster. 
Fatta pennan och skriv in och motivera varför just du 
förtjänar det här priset. Vi behöver ditt svar senast den 4 
oktober. I ett kommande nummer av Söderås Journalen 
gör vi en artikel om dig och din vinst. 

Adapt Media 
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN

Märk kuvertet 
”RIDLEKTIONER”.  

Lycka till!

EXTRA VINSTER!
Vi kommer även att dra 
tre extra vinnare som  
får en Adapt Media-
kasse var.

NY TÄVLING!!!

Vinn 
ridlektioner!

TÄVLA i Annonsjakten!
VINStER:
1:a pris Presentkort hos Colorama, Klippan 500:–
2:a pris Presentkort hos Colorama, Klippan 300:–
3:e pris Presentkort hos Colorama, Klippan 100:–
Samtliga vinnare får också en Söderås Journalen de Luxe-bok!

SÅ HÄR gÖR DU:
•	Varje pusselbit i Annonsjaktens 6 fält passar in i någon  

av annonserna i detta nummer. 
•	Du skall hitta annonserna till vilka bitarna hör. Skriv  

sedan annonsörens firmanamn under resp. ruta.
•	Du skall alltså INTE ange tidningssidans nummer.	
Sänd lösningen till: Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN i 
brev frankerat med brevporto. Glöm inte ange ”Annonsjakten” utanpå 
kuvertet! REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 4 oktober 2010.

Namn:     Tel:

Adress:

3990 2490
/kg /st

 

SVENSK 
EDAMEROST 

Milko ca 1,2 kg

1990
/st

FISKGRATÄNG
450 g. Findus

 

SHAMPOO & BALSAM
Wella, Extra stor �aska 400 mlStiftelsen

Utbildning och utveckling inom skog och natur i nordvästra Skånes skogsbruks-
område. 

Du som slutfört grundutbildning inom natur och miljö eller skogsbruk vid 
naturbruksgymnasierna i Östra Ljungby och Osby och genomför fortbildning, 
kan söka pengar. Du ska vara skriven i någon av Skånes kommuner.
Ansökningshandlingar rekvireras hos Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby 
och skickas dit senast 8 oktober 2010.

Naturbruksgymnasiet
Box 2003, 264 02 Östra Ljungby
tel. 0435-286 75

www.klippan.se/naturbruksgymnasiet

Vi skänker bort pengar!

KLIPPAN / Ängelholmsg. 15 / 0435-44 89 50 / Månd.- Fred. 7-18 / Lörd. 9-13 / www.optimera.se

Spara upp till 4000:-
Höj din livskvalitét och sänk dina värmekostnader. Till och 
med den 16 oktober 2010 sänker vi kostnaderna på våra 
högpresterande, svensktillverkade och Svanenmärkta bras- 
kaminer. Dessutom kan du passa på att använda ROT- 
avdraget på arbetskostnaden vid installationen.

Välkommen hem 
till värmen!

CONTURA 550:3
Ord. pris 18.500:-

NU 
15.900:-
Med valfri topp

Uppdaterad kalender finns på vår hemsida. 
Bokningar för barnkalas, privata sällskap, 
företag och föreningar görs enklast genom 
vår hemsida www.bowla.net eller per 
telefon 0435-15260 
Adress : Stackarpsvägen 5 26439 Klippan

Bowlinghallen i Klippan har öppnat efter  
sommaruppehållet med nya ägare. Allt 
kommer att vara som vanligt med några  
undantag:!"#$%&'() *

!"#$+',-%$$('*+*.$+//%'*-%0*1//'%)*(2)(0*3"44%05//(-6$$()*4(7*'8%*9,%0(&*

:$$)*;"44(0*%))*<%0%*3"4*<%'$+,)*4(7*'6,0%*5'7%')%,=*

>%,('3*?5'@-*AB=C*
3(0<(0%3*46'7%,C20(7%,*4(7*3)%0)*DE=(*3(/)&**;$&*DD&EFCDG&FF**

?5'@-H"#$%**II=C*
/(0*/(03"'*4+'3)*J*/(0*H%'%*+';$&*7%,('3K*46'7%,%0*"@-*20(7%,%0*210H";%3&*

L%))H"#$+',*4(7*H522M**DBI=C*
/(0*/(03"'*"@-*4+'3)*E*/(0*H%'%&*N'7%3)*H522M*II=C*

)"037%,%0*"@-*20(7%,%0**4(7*3)%0)*DA&(*3(/)&**;$&**DI&FFCJE&FF*O10H";%3&*

*P+3)%*H"#$+',3/($**JJ&FF****

:2)(0*Q"0;*II=C*/(0*H%'%**

20(7%,%0*DB&FFCDR&FF*4(7*3)%0)*DS=(*3(/)&**

O+;%H522M**GI=C**
T)*36*48@;()*75*<+$$U**!%0'*5'7(0*DE*60*JB=C*

V+*75;%0*5//*('*H522M*4(7*"$+;%*2+;%20(3)($3(0*/6*31'7%,%0*;$&DGCDA*4(7*3)%0)*DI=(*3(/)&*

*

W6$$*7+,*5//7%)(0%7*4(7*<%7*3"4*-9'7(0*+*;%$('7(0'*/6*<60*-(43+7%&*!";'+',%0*210*H%0';%$%3K*

/0+<%)%*39$$3;%/K*210()%,*"@-*210('+',%0*,103*(';$%3)*,('"4*<60*-(43+7%*###&H"#$%&'()*($$(0*/(0*

)($(2"'*FGEBCDBJAF*:70(33*=*P)%@;%0/3<9,('*B*JAGEI*.$+//%'*

*

Dagens Lunch 65:-
serveras måndag-fredag med 
start 13:e sept.  kl. 11.30-14.00

Lunchbowla  99:-
per person minst 2 per bana  
inkl. dagens, måndagar och  
fredagar förbokas.

Nattbowling med buffé 159:-
per person och minst 3 per bana. 
Endast buffé 99:- torsdagar och  
fredagar med start 16.e sept.   
kl.  19.00-23.00 Förbokas.  
Sista bowlingspel  22.00.

   

After Work 99:- per bana 
fredagar 15.00-18.00 med start 17:e sept.
 Fikabuffé  49:- 
Ät så mycket du vill!  Barn under 13 år 
25:-. Vi dukar upp en buffé med olika 
fikafrestelser på söndagar kl.14-16 med 
start 19:e sept.

Vi �nns på Norra Skolgatan 2 A, 
andra våningen. 

Tidsbeställning: 0435 - 105 06
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PROFILEN:

Patrik Axelsson

Patrik vill bevara 
kungsfiskaren
Patrik Axelsson är ett välkänt namn i Klippans naturkret-

sar. På fritiden håller han nämligen igång Arbetsgruppen 

för kungsfiskarens reproduktion och fortlevnad i Klippan. 

Kungsfiskaren utsågs 1992 till Klippans kommunfågel av 

Skånes ornitologiska förening. 

- Det beror nog på Sten Svensson, som arbetade med 

kungsfiskaren i Klippan i 45 år, de ville hedra hans minne, 

säger Patrik Axelsson. 

Naturfotograf
Varifrån kommer då intresse för kungsfiskaren? Patrik Axelsson 
har så klart svaret: 
- Ursprungligen kommer det från mitt fotointresse. Jag håller på 
med naturfotografi, och såg kungsfiskare ibland när jag var ute 
och fotograferade. Då kom jag ihåg att jag sett den som liten 
nere på Bruket där jag är uppväxt, och sedan började jag intres-
sera mig mer och mer.  

Tungt arbete
När man arbetar för kungsfiskarens reproduktion och fortlevnad 
läggs den mesta av tiden på att skapa häckningsplatser intill 
vattendragen i Klippan. Tidigare grävde Patrik ut så kallade brin-
kar, det vill säga ett lodrätt fall vid en strandkant. Dessa brinkar 
är en förutsättning för att kungsfiskaren ska kunna häcka. De 
gräver nämligen ut en cirka halvmeter lång tunnel i brinken och 
en bohåla längst in. Numera, när Arbetsgruppen för kungsfiska-
rens reproduktion och fortlevnad i Klippan fått ekonomiskt stöd 
från kommunen, arbetar han istället med konstgjorda brinkar 
där han iordningställer tunnel och bohåla . Men det är ett tungt 
arbete. 
- Till en brink behöver man fyra ton sand, lermassor, sten och 
annat material, så det är många sandsäckar som måste flyttas 
fram och tillbaka. Det är inte ens alltid man kommer till med 
bilen hela vägen, logistiken är alltid ett problem, säger Patrik. 

Trivs i naturen
Patrik lägger ner mycket tid på att skapa häckningsplatser för 
de kungsfiskare som finns i Klippan. Varje söndagseftermiddag 
är han ute minst ett par timmar. 
- Jag trivs i naturen, och det har jag gjort ända sedan jag  
bodde på Bruket som liten. Där var det ju alltid nära till skog 
och mark. 
Just i år finns det ännu mindre kungsfiskare i Klippan än bruk-
ligt, men i normala fall finns här mellan fem och sju par varje 
säsong. 
- I år har det bara varit en häckning som jag känner till, det har 
tillkommit två nya kullar. 

20 häckande par inom fem år
Patriks mål är att inom en femårsperiod kunna ha fått fram det 
tredubbla, det vill säga 20 häckande par. För att nå detta mål 
tror han att det behövs byggas ungefär femton häckningsplat-
ser till, utöver de fem artificiella häckningsplatser som redan 
finns. När målet är nått hoppas Patrik på att kunna börja om i 
någon annan kommun. 

sten svensson

foto på kungsfiskare: patrik axelsson

Här står patrik på brinken som 
han byggt vid skvattemölla
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Vill du vara med och sponsra  
Arbetsgruppen för kungsfiskarens  
reproduktion och fortlevnad i  
Klippan? 
Se i så fall mer info på
www.kungsfiskarprojektet.se
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sten svensson

byter namn till

Den 1 oktober byter Adapt Media namn på hemsidan Söderåsshopping.

se till Klippanshopping.se. Samtidigt passar man också på att göra lite 

andra förändringar. 

Nyheter i samband med namnbytet 
Den mest påtagliga för dig som brukar gå in på sidan är att layouten ändras. 
Tidigare har grundfärgerna varit rött och gult (Söderås Journalens färger), men 
i och med namnbytet till Klippanshopping gör vi istället sidan i blått och vitt 
(Klippans kommunfärger). Dessutom fräschar vi upp företagsregistret, och ger 
de företag som är abonnenter på Klippanshopping.se helt nya sidor. Där kan 
du som är konsument gå in och kika på speciella webberbjudanden. I övrigt 
är det ”business as usual” – Klippanshopping.se behåller alla de avdelningar 
som tidigare funnits på Söderåsshopping: Söderås Journalen som webbtidning, 
unika webbartiklar, evenemangskalender, företagsregister, dagens lunch, före-
tagsinformation och familjesida. 

Varför Klippanshopping.se?
Adapt Medias tanke när vi lanserade Söderåsshopping var att de butiker och 
företag som hade sin verksamhet på någon annan postort i Söderås Journalens 
utgivningsområde också skulle känna delaktighet i sidan. Efter nio månader 
med Söderåsshopping är det emellertid så att 90 procent av de butiker och 
företag som har valt att gå med som abonnenter hör hemma i Klippans tätort. 
Namnbytet innebär dock inte att vi stänger ute företag eller butiker med annan 
postadress än Klippan, de är fortfarande så klart välkomna att annonsera. Adapt 
Media driver sidan helt i egen regi med Klippans kommun som ett av flera boll-
plank, och vi vill att Klippanshopping.se ska ses som vårt ”strå till stacken” när 
det gäller att locka kunder till butikerna och företagen på orten.

Alla butiker är med!

Ny layout!

Nya fräscha 
butikssidor!

Mer info om 
butikerna!

Vill du att ditt företag ska vara 
med på klippanshopping.se. 

Kontakta Anna på  
tel: 0435-77 90 55 eller gå in 
på www.klippanshopping.se/

anmalan/

Evenemangskalender, 
Föreningsida, Familjen , 
Dagens lunch och 
webbartiklar !
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Bowlinghallen i Klippan har sedan den 2 
augusti nya ägare. Det är äkta paret Tom-
my och Kristina Törnkvist från Helsing-
borg som har tagit över. 
- Vi är entreprenörer i botten och är alltid 
intresserade av nya projekt. När vi läste 
annonsen i HD såg vi ett bra tillfälle att 
kunna få jobba tillsammans och slog till, 
säger Tommy Törnkvist. 

Lång rutin
Att ha en bowlinghall som arbetsplats är 
på intet sätt nytt för Tommy Törnkvist. Han 
har under 30 år fram tills 2005 arbetat på 
Idrottens Hus i Helsingborg, och under åren 
1974-86 var han bland annat verksam inom 
bowlingdelen. Kristina arbetar som mässar-
rangör med den regelbundet återkomman-
de Hälsomässan i Helsingborg. Nu när de 
har tagit över bowlinghallen i Klippan är för-
delningen av verksamheten dem emellan re-
dan uppgjord: Tommy sköter bowlingen och 
Kristina är ansvarig för lunchrestaurangen. 
Den 13 september återinfördes lunchserve-
ring på bowlinghallen.

- läget på Åbytorps industriområde är bra 
eftersom det ligger mycket företag härom-
kring. redan i början av augusti när vi hade 
tagit över kom folk in hit och frågade om vi 
serverade lunch, så det finns verkligen en ef-
terfrågan, säger Kristina Törnkvist.

Temakvällar
Att man delvis har en bakgrund i eventbran-
schen kommer naturligtvis bowlinghallens 
nya ägarpar att utnyttja. Torsdagar och freda-
gar kommer man nämligen att anordna olika 
typer av temakvällar. Det kan röra sig om allti-
från nattbowling till tjejbowling med olika ty-
per av buffé. Tommy och Kristina har många 
idéer, och känner sig välkomna i Klippan. 
- alla kontakter med myndigheterna har gått 
väldigt smidigt, och vi känner en stor support 
från föreningslivet. Man känner att bygden 
vill att vi ska lyckas eftersom det har varit 
många ägare här de senaste åren. Vi har ett 
treårskontrakt och vet vad vi vill – nu ska det 
bara genomföras, säger Kristina och Tommy 
Törnkvist. 

Nya ägare till bowlinghallen  
– återinför dagens lunch

Billingevägen 8 i Röstånga 
Tel. 0435-915 70  

RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
En hjälpande hand när det behövs
dygnet runt, året om.

www.begr-byra.se

Uppdaterad kalender finns på vår hemsida. 
Bokningar för barnkalas, privata sällskap, 
företag och föreningar görs enklast genom 
vår hemsida www.bowla.net eller per 
telefon 0435-15260 
Adress : Stackarpsvägen 5 26439 Klippan

Bowlinghallen i Klippan har öppnat efter  
sommaruppehållet med nya ägare. Allt 
kommer att vara som vanligt med några  
undantag:!"#$%&'() *
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Dagens Lunch 65:-
serveras måndag-fredag med 
start 13:e sept.  kl. 11.30-14.00

Lunchbowla  99:-
per person minst 2 per bana  
inkl. dagens, måndagar och  
fredagar förbokas.

Nattbowling med buffé 159:-
per person och minst 3 per bana. 
Endast buffé 99:- torsdagar och  
fredagar med start 16.e sept.   
kl.  19.00-23.00 Förbokas.  
Sista bowlingspel  22.00.

   

After Work 99:- per bana 
fredagar 15.00-18.00 med start 17:e sept.
 Fikabuffé  49:- 
Ät så mycket du vill!  Barn under 13 år 
25:-. Vi dukar upp en buffé med olika 
fikafrestelser på söndagar kl.14-16 med 
start 19:e sept.



15

information från klippans kommun



  

strl 36-46

Kille & tjej 104-152 cl

Ta 3 
betala 
för 2!

2 år

2008-2010

ResTeamet

www.resteamet.se

Företaget med lagstadgad resegaranti!

WEEKENDRESOR/JULMARKNADSRESOR
Bremen/Ölfestival 3 d 15/10, 22/10 ..........................2195:-
Berlin 3 d 3/12 .........................................................2195:-
Rostock 3 d 5/11, 19/11, 26/11,3/12, 6/12, 10/12 .... fr 1895:-
Schwerin 3 d 5/11, 19/11, 26/11, 3/12, 6/12, 10/12 ... fr 1895:-
Hamburg 3 d 26/11, 10/12...................................  fr 2195:-
Stade 3d 26/11, 3/12, 10/12 inkl 1 middag  ............. fr 2095:-
Wismar 3 d 26/11, 29/11, 6/12 .............................. fr 1995:-
Bremen 3 d 26/11 ....................................................2195:-
Lübeck 3 d 15/10, 22/10, 3/12, 10/12 ..................... fr 1995:-
Celle 3 d 26/11, 3/12, 10/12 ................................... fr 1995:-
Burg 2 d 6/11, 4/12 halvp/dans .............................. fr 1395:-
Centrala  -  hotell med frukostbuffé!

DAGSTURER
Ullared 28/9, 14/10, 28/10,  
4/11, 25/11, 15/12 ........................... 190:-

Bordershopen 21/9, 5/10,  
19/10, 2/11, 16/11 mfl ...................... 380:-

Heiligenhafen 30/9, 26/10, 
13/11, 23/11 ................................... 400:-

Snapphanetur 22/9  ...................... 695:-
Bokmässan/Gbg 25/9  .................. 400:-
Äpplemarknad i Kivik 26/9 .......... 500:-
Julmarknad/Huseby 9/11, 11/11 ..... 620:-
Julmarknad/Liseberg 2/12 ............ 400:-

Hos oss bokar ni smidigt: SAS, SJ, Ölvemarks, Scandorama, SEMBO, 
TT-line,Scandlines, Stena-Line, Winbergs, Hyllinge Buss, Gullivers m.fl.

KLIPPAN / Ängelholmsg. 15 / 0435-44 89 50 / Månd.- Fred. 7-18 / Lörd. 9-13 / www.optimera.se

Spara upp till 4000:-
Höj din livskvalitét och sänk dina värmekostnader. Till och 
med den 16 oktober 2010 sänker vi kostnaderna på våra 
högpresterande, svensktillverkade och Svanenmärkta bras- 
kaminer. Dessutom kan du passa på att använda ROT- 
avdraget på arbetskostnaden vid installationen.

Välkommen hem 
till värmen!

CONTURA 550:3
Ord. pris 18.500:-

NU 
15.900:-
Med valfri topp

Vi �nns på Norra Skolgatan 2 A, 
andra våningen. 

Tidsbeställning: 0435 - 105 06

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 00 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

Pris från 130 - 245 KR
Även med LED-belysning

Rusta inför vintern!
Värmepump Arctic EVI
10/14/20 kW. Drift till-25°C utetemperatur 
- för nordiska förhållande
• Högeffektiv 2-stegs scrollkompressor
• Tystgående fläkt med 2 hastigheter
• Passar till HPB 300/befintlig panna
• 2 effektlägen
• Elinstallation ”plug and play”

Mecaterms Arctic EVI-serie är frukten av ett långt utveck-
lingsarbete som med ny innovativ teknik gör det möjligt att 
utvinn värme ur luften ända ner till -25 C i utetemperatur.

2-stegs kompressor
Principen för Arctic EVI bygger på den speciella kompres-
sorn som har två sugingångar istället för en. Detta medför 
att köldmediagasen komprimeras i två steg, varvid höga 
gastemperaturer reduceras och drift vid långa utetempera-
turer med hög verkningsgrad blir möjlig. Systemet kopplar 
vid sommartid bort den extra sugingången och kan därmed 

kompressorn kan reduceras.

Arctic EVI och HPB 300
Arctic EVI 10 kopplas med fördel till pannan HPB 300 som 
styr värmepumpens samtliga funktioner och även värme-
systemet i övrigt. Elinkoppling görs med det medföljande 
kablaget som installeras snabbt genom de enkla ”plug and 
play”- kontakterna.

-
ningar eller ackumulatortankar genom styrsystemet Solo. 

värmepumpsfunktioner, och även cirkulationspump, shun, 
eventuell el etc.

PRODUKTFAKTA

ARCTIC EVI

VÄRMEPUMPAR

10/14/20 kW
Drift till  -25 C utetemperatur - för nordiska för-
hållanden!
 
 
 
 
 Elinstallation ”plug and play”

SVENSKA VÄRMEPUMP
FÖRENINGEN
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