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ÅRETS BILD 2012!
Missa inte att ta fram kameran när våren spirar!

I år delar vi in tävlingen i 4 olika kategorier: 
Natur/djur, Människor, Ögonblicket och Lokala motiv

Gå in på Klippanshopping.se för att läsa mer om tävlingen.

Lycka till!

Talar du inte om hur 
bra ditt företag är?

Vi kan göra det åt dig!

En modern reklambyrå  
som erbjuder allt från  

ide´, text, foto,  
layout och tryckning 

- allt under samma tak!
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Storgatan 74, 264 32 Klippan, tel 0435-104 06
Kommunens enda auktoriserade byrå. S.B.F.   
AKUT JOUR DYGNET RUNT
 

AB KLIPPAN LJUNGBYHEDS BEGRAVNINGSBYRÅ

Ljungbyhed | 0435 44 11 69 | 0730 44 11 67 |  www.lottapaasen.se

Söderåsens Våffelstuga

-LIGT VÄLKOMNA!

Öppet alla helger i april och maj, även vardagar efter 14 maj.
Underbara Mc-vägar!

 Våfflor
 Kakbuffé
 Färska Smörgåsar
 Fattiga Riddare

 Rabarberpaj
 Kulglass
 Frallor
 Allt Hembakat

Onsdagen den 14 mars var det återigen dags för en Före-
tagsträff på Best Western I Klippan. På programmet denna 
gång var det information om projekten ESS och MAX IV.

Anders Lindberg, näringslivsansvarig i Klippans kommun, hälsade ett 
40-tal deltagare på träffen, samt Roger Eriksson från ESS och Maria 
Heinesson-Grynge från Näringsliv Skåne välkomna.
- Med all den kunskap om projekten som roger eriksson och Maria 
Heinesson-grynge förmedlar, så kan det ge en kick att sätta igång 
tankeprocessen om vad man kan göra i sina företag för att ”hänga 
på tåget”, säger Anders Lindberg.

ESS
ESS – European Spallation Source – är ett jätteprojekt som ska byggas 
i Lund med start år 2013. ESS blir ett forskningscenter för material-

HöRT PåFöRETAgSTRäFF

anpassning och kommer också att vara världens största anläggning 
för forskning om neutroner. Man kommer att konstruera, bygga och 
driva världens mest kraftfulla neutronkälla. 17 nationer har intresse 
i projektet.

Färdigställandet av hela anläggningen beräknas till år 2025. Anlägg-
ningen kommer att påverka hela regionen inte minst när det gäller 
infrastrukturen. Det kommer också att skapas flera tusen arbetstill-
fällen, turismen kommer att påverkas, bostadsbyggandet kommer 
att öka – de samlade effekterna av det hela är svårt att sia om idag. 
Projektet är helt enkelt så stort att det är svårt att riktigt greppa om 
det i nuläget.

MAX IV
MAX IV är en kompletterande anläggning, fristående från ESS, som 
kommer att ha många synergieffekter med ESS. Maria Heinesson-
Grynge redogjorde för hur viktigt det är att regionens företag redan 
nu är med på upphandlingsstadiet för båda projekten. Alla tjänster 
som kommer att behövas är allt från högteknologiska till service-
näring. Det gäller också att kunna se möjligheter med samgående 
tillsammans med andra företag för att kunna skaffa uppdrag i pro-
jekten.

- Jag anser att det är mycket viktigt för klippans kommun att vi gör 
allt vi kan för att hjälpa företagen i kommunen att få så mycket in-
formation och kunskap om dessa båda projekt som möjligt, avslutar 
Anders Lindberg.

Mer information
Mer information om dessa projekt finns att hämta om ESS på
ess-scandinavia.eu och MAX IV på essmax4tita.skane.com

ovan t.v. Maria Heinesson-grynge, näringsliv skåne. ovan t.h. roger eriksson, ess
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Perstorp • Tel 0435-77 95 50 

Öppet alla dagar 8-20
www.ica.se/icaperstorp

Har du frågor ring gärna Per Eriksson 
på telefon 0435-77 95 52.

Hur vill du handla din mat?
Butik - Matkasse - Internet

Vi har alla alternativen!

995:-

Digitalkamera
14Mp och 4x zoom
DMC-FS14

Öppettider
Mån - Fre 10 - 18
Lör 10 - 14

Kaffebryggare 
med termoskanna

22” LED-TV
T22A350

449:-1995:-

1395:-

Livskvalité med TV Ears 
Trådlösa Hörlurar!
Måste du anstränga dig för att 
kunna höra TVn? Klagar familjen 

över den höga tv-
volymen? Eller 
vill du titta på 
TVn utan att 
störa andra? 
Då behöver du 
TV Ears! 

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Uthyres eller säljes 
- lediga lokaler nära e4:an

Industiområdet, Östra ljungby 
• Kontor: 175 kvm 
• Verkstad: 400 kvm
• Kallager: ca 500 kvm
• Uppställningsplats: ca 4.500 kvm
• Lunchrum och dusch

Tel: 070-664 08 89
astorpsindustriserviceab@telia.com

Nu är våreN här!

vi har fulladdat med nya modeller!

eKSTrANDS CYKeL 0435-71 14 13
Storg 17, KLIPPAN  Vard 9-18 Lörd 9-14

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

5.395:-

TREK STANDARD C420
Kolla in nya Trek Nordic Line Citycyklar
SPECIALERBJUDANDE!

ekstrands.indd   1 06-04-03   10.47.56

CYKeLAFFäreN I CeNTruM

Välkommen in!

FABRIKSALLÉN 25, 264 31 KLIPPAN • lillaklosterab@telia.com, 0435-44 06 77

FASTIGHETSSKÖTSEL  •  TRÄDGÅRDSSKÖTSEL  •  MINDRE REPERATIONER

Nu gör VI som ogräset...
Växer så det knakar!
Vi bygger en ny maskinhall för att kunna serva dig. 
ÄNNU bättre!

Kom till oss och shoppa loss!

20%
på valfri vara!

Klipp ut kupongen och
ta med till butiken! 

Gäller endast 
vecka 17 och ett 

erbjudande per kund.
Gäller ordinarie priser.

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

Armband i läder/sterlingsilver

KAmpAnjpris 895:-/st

Öppettider
Mån-Fre 16:00 - 22:00
Lördag 14:00 - 22:00
Söndag 14:00 - 21:00

Storgatan 15, Klippan • Tel: 0435-150 88

Vi hälsar alla v
åra gamla 

och nya kunder
 välkomna!

Christos & Kosta

Hemlagad tomatsås, ugnsgrillad paprika, salami Ventricina, 
mozzarella, färsk bladspenat…
Med över 30 år i branschen har alltid exklusiva råvaror och 
kvalitet stått högt i kurs hos far och son Kiriazis. 
- Och här är vi tillbaka igen, nu på Klippans pizzahus - bättre 
än någonsin! 

I dörren till Klippans pizzahus möts vi av en ljuvlig doft av nygräddad 
pizza. I köket står Kosta Kiriazis som med vana händer trycker ihop 
degen till en Ciao Ciao - en inbakad pizza fylld med hemlagad to-
matsås, ost, marinerad fläskfilé, färska champinjoner och färsk vitlök.

Mångårig erfarenhet av pizzabakning
Bredvid honom står hans ”hjälpreda” – skämt åsido, med sina 30 
år i branschen skulle det vara en skymf att kalla Kostas far Christos 
Kiriazis för hjälpreda. Christos ägde och drev nämligen Pizzabutik 
Möllan i Klippan mellan 1983 och 2004 och har därför en gedigen 
kunskap i hantverket - så också Kosta då han som 20-åring började 
jobba på faderns pizzeria. 
- Vi har haft ett litet uppehåll men nu är vi tillbaka igen och jätte-
sugna på att baka pizza! och det är jättekul att träffa såväl gamla 
som nya kunder. Det känns som att de också tycker det är kul att vi 
är tillbaka, säger Kosta och ler. 

Varierad pizzameny, inspirerad av Grekland och Italien
Klippans pizzahus har hela 84 pizzor att välja mellan - du kan få 
allt ifrån klassiska pizzor som Margharita och Hawaii till de lite mer 
exklusiva med färska råvaror, mozzarella, italienska korvar och egen 
ugnsgrillad paprika med mera. Däremellan finner du också riktig 
amerikansk panpizza efter originalrecept, stort utbud av vegetariska 
pizzor och även pizza bakad med glutenfri botten. Självklart har Klip-
pans pizzahus även en kebabmeny och fräscha sallader. 
- Vi har även ”rullepizza” som vi nog är ensamma om. Det är helt en-
kelt en ihoprullad pizza som vi fyllt med pizzasallad och krydda. när 
vi hade Möllan var dessa väldigt populära bland skolungdomarna när 
de hade lunch, säger Kosta och skrattar. 
- folk känner igen oss och vet att vi gör god mat och vi hoppas 
förstås också att nya gäster hittar hit. Vi bakar pizza med kärlek, 
flikar Christos in. 

Vi är tillbaka! – Nu på Klippans pizzahus
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Katter framkallar starka reaktioner 
för och emot.  Katten har även dyr
kats och sågs som helig – dock inte 
i Sverige. Idag är katten vårt vanli
gaste husdjur.
Kattens förhistoria går 70 miljoner 
år tillbaka. I evolutionära steg och 
förgreningar har den utvecklats till 
dagens katt – ”en av evolutionens 
mest lyckade produkter” (Bruce 
Fogle). DNA-analys 2007 visade 
att de västerländska katterna här-
stammar från nordafrikanske falb-
katten (Felis silvetris lybica) – mo-
dig, anpassningsbar, lättämjd. Den 
vågade sig in i de byar som uppstod 
10 000 år f.v.t (före vår tideräkning) 
där föda fanns – avfall och smågna-
gare. Kattens nytta upptäcktes och 
blev domesticerad (förädlad), blev 
tam och ett husdjur. I samhällen i 
mellanöstern, vid floderna Eufrat 
och Tigris, utvecklades jordbruket 
först, byar uppstod, säd lagrades, 
smågnagare kom - och katten. Då 
domesticerades hund, får, get, gris, 
ko och katt. Via Turkiet spreds kat-
ten ut i världen.

Nyttiga tomaten
Tomat i Frankrike kallad ”kärleksäpple” 
kom från Central- och Mellan amerika 
till Europa på 1500-talet, tillsammans 
med potatis, paprika – och tobak.  
Tomaten odlades av inkafolket och av 
aztekerna. Första gången en tomat av-
bildades i Europa var i en fransk kokbok 
1550. Men tomaten ansågs giftig, som 
blad och skälkar är. Därför odlades den 
som prydnadsväxt. I Italien kom man 
på andra tankar. Tomaten blev maträtt. 
I början på 1900-talet spreds den som 
maträtt i Europa och därmed i Sverige. 
Tomaten är nyttig, har många mineral-
ämnen och vitaminer samt hindrar 
cancerframkallande nitrosaminer att 
bildas i magen.

Sånglärka - ”vårbudbärare”
Som en vårens glade budbärare. Så 
ses sånglärkan, där den ”hänger” i luf-
ten över fält och framför sin ”porlande 
sång”. En tidigare vanlig syn, mera nu 
nästan ovanlig. Sånglärkan - de öppna 
markernas fågel - är spridd från Medel-
havs området upp över Skandinavien. 
Lärkan antas ha kommit till Sverige på 
1100-1200-talet. Nämns första gången 
i skrift år 1263. Expanderade kraftigt 
under 1800-talet, då skog höggs ned 
och mark odlades upp. På 1900-talet 
för ändrades landskapet och blev ett 
hot mot fågelarten, särskilt den kemis-
ka besprutningen. Framförallt äldre vill 
gärna höra ”vårförkunnaren”.

Märkesdagar
1962. Kommunal lekskola startar i 
Klippan.
1972. Kommunen köper omstridda 
pappersbruksmarken för 10,5 milj kro-
nor.

Som sagt
”En trädgård är en skapelse för hjärta 
och hjärna.”
(Penelope Hobhouse, engelsk träd-
gårdsarkitekt)
”Enbart fragment av helhetsbilden in
jagar förfäran.”
(Arthur Engberg, ecklesiastikminister, 
om en första inblick i förintelselägren 
i Tyskland) Boktipset: I ”Från Albatross till Viggen” berättar flygplansmästare Erich Estulf bl a om F5-tiden.

Katten – en tid sågs den som helig

”Majmarschen” – Klippans premiär 115 år gammal

Veterinärens initiativ gav ”Forsbergminne”

 I många religioner fanns ”kattdyr-
kan”. Tidigast i Egypten, där kat-
ten blev helig, kattgudinnan Bastet 
fanns, dödsstraff utgick om katt 
dödades. Katter balsamerades. 
Kristendomen tog över seder. En 
var uppskattningen av katter, men 
inte överallt. Attityder ändras, kat-
ten kopplades till ondska i början 
av 600-talet. En nervsjukdom ut-
bröt i franska Metz år 1344. Katter 
fick skulden och brändes. Magi och 
vidskepelse har följt katten till våra 
dagar, mest för svarta katter. Kat-
ten finns i sagor, litteratur och konst, 
även i nöjesbranschen, t ex musika-
len ”Cats”. Katten ses även som ska-
dedjur. 1998 undersöktes 964 katter 
från 600 hushåll i England. Ur detta 
drogs slutsatser, som t ex för Sveri-
ges 1,6 miljoner katter; att de tog 22 
miljoner däggdjur – mest möss, sork 
– sex miljoner fåglar, en miljon ödlor 
och ormar varje år. Undersökningen 
har kritiserats.
 Inte förrän mitten på 1800-talet 
började det avelsarbetet som gett de 
många kattraser vi nu har.

…och så nås Braun på 

Tfn 0435-71 11 50 

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA
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För 115 år sedan genomfördes för
sta demonstrationståget den 1 maj i 
Klippan. Årets firande sker i regi av 
95åriga Perstorps arbetarkommun. 
Nu sker det i partiregi. 1897 var det 
i facklig regi.
I Paris hölls 1889 ”Internationell 
arbetarkongress”. Kampen gällde: 
Kortare arbetstid, bättre arbetsför-
hållande, högre lön, allmän rösträtt. 
Frågan blev: Hur för vi ut budskapen 
på ett kraftfullt sätt? I Amerika fanns 
något som kallades ”arbetarnas 
dag”, som arrangerade demonstra-
tionståg. Där fanns sökta modellen, 
som införas från 1890. Sverige följde 
med. Demonstrationståg genom-

fördes på 22 platser premiäråret. 
Flest kom med i Stockholm, upp-
skattningsvis 50 000. Andra platser 
var Malmö, Helsingborg, Lund – och 
Billes holm.
 Hösten 1896 bildades Svenska Grov- 
och fabriksarbetarförbundets avd 17, 
på initiativ av Magnus J Lindahl. Han 
föreslog att 1 maj firas 1897. Så blev 
det. Men då fanns ingen helgdag, 
inga möjligheter att få fritt från jobb. 
Därför samlades alla på torget i Åby 
(Klippan) klockan fyra på morgonen. 
Marschen gick till Pappersbruket. 
”Allmän rösträtt” och ”Lagstadgad 
arbetstid” stod det på skyltarna. Till 
Pappersbruket hann förbundsord-

förande Janne Jönsson precis innan 
upplösningen och höll ett bejublat tal. 
Sedan gick alla till jobben. 1898 bör-
jade avgift tas av deltagarna: 25 öre 
för män, 15 för damer. Omkostnader 
skulle täckas.
 Allt fler kom med i demonstrations-
tågen. Flesta under 1930- och 40-ta-
len. T ex 1941 fanns tre kolonner med 
musikkår framför varje kolonn, totalt 
1 000-tal deltog.
 Nu går bara en bråkdel med i tåget, 
trots att arbetarkommunerna från 
Perstorp, Klippan och Örkelljunga har 
gemensamt 1 maj-firande. Ska det 
fortsätta? Allt fler säger nej. Men tra-
ditionen är stark… 

År 2012 är ”jubileumsår för konst
nären Nils Forsberg från Riseberga” 
– född 1842, guldmedalj vid världs
utställningen i Paris 1872 och min
nessten på ”hemmaplan” 1952.
Att minnesstenen tillkom beror på vete-
rinär Torsten Hallenborg, Halmstad och 
en motion till Riseberga kommun från 
prosten Albin Jönsson, kommunal-
kamrer Ivar Karlsson och leda möterna 
Einar Larsson och Erik Andersson. 
1 200 kronor behövdes, så avtäckning 
kunde ske den 14 juni 1952.

 Torsten Hallenborg, född på Rise-
bergagården, blev veterinär. Fick 
tjänst på annat håll. Men sin hem-
kommun och dess store konstnär 
Nils Forsberg glömde han inte. 110 
år efter Nils Forsbergs födelse och 
80 år efter framgången i Paris med 
konstverket ”En hjältes död” ville 
Hallenborg hedra minnet av konst-
nären.
 Efter kontakt med Patrik Haller, 
lärare och hembygdsprofil, fick Hal-
lenborg stöd för sin planerade in-

samling. Men 1952 kom nödrop från 
Hallenborg. Han hade samlat in 3 200 
kronor men minnesstenen kostade 
4 400 kronor. Kunde kommunen till-
skjuta resten? Det var då kvartetten 
lämnade in sin motion. Det var som 
att ”slå in en öppen dörr”. Enhälligt 
tillstyrktes förslaget. 
 Efter avtäckningen av minnestenen 
bar det iväg till Spångens Gästgivar-
gård för en avslutande middag.
 Minnesstenen finns bakom Riseber-
ga kyrka, men är lite svår att hitta.

Ovan
En harmonispridare.

Höger
Katt i japansk konst.

Nedan
Katt i mosaik i 
Pompeji.

 Sommar nalkas, ”sommarkatter” 
tas – som allt för ofta överges på 
hösten…



Klippanfestivalen

Öppet: Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14
Åbyplan 2 • Klippan • Tel: 0435-151 30

Nova TiLL saLu!
seriösa intressenter kan kontakta Madde i butiken

Allt från fasan till älg direkt från markerna runt Söderåsen.
Gårdsbutikens öppettider:

Torsd & fred kl.15-18. Sista lörd i varje månad kl.10-14

”Viltkött – NaturligtVis”

Vi har delikatesslådor, 
istället för en blomma. 

Öppet året om!

B & B • Gårdsbutik • Eget slakteri
Ljungbyhed • 0708-140165 • 0705-234020 • www.bonnarpshjort.se

Årets Klippanfestival utökas med en extra dag! Den 14-16 
juni kommer det att vara späckat med underhållning för 
hela familjen, god mat och dryck. Även i år är det Party-
fabriken och Lions som står bakom arrangemanget som i 
vanlig ordning äger rum i Stadsparken i Klippan.

Torsdagen inleds med en första uttagning till den populära talang-
jakten. Ljungbyhedsbördige stand-up komikern Martin Svensson 
fixar skratten och kvällen slutar med dans till dansbandskometerna 
Callinaz varvat med Partyfabriken. 
- partyfabriken kör ett lyckat koncept med både underhållning och 
servering i ett, säger Sven Johansson från Lions. 
- Det är mycket schlager, rock och covers, fyller Tommy Dahlman i. 

Kul för barnen och gamla godingar
På fredagen startar dagen klockan tio med barnunderhållning med 
Lasse & Lisa på äventyr. Efter det finns det möjlighet att 
köpa lunch, för pensionärer är det halva priset, och sam-
tidigt lyssna på Mässingssextetten. Talangjakten kommer 
att ha sin andra uttagning och efter det följer under-
hållning med Partyfabriken som bland annat bjuder på 
nostalgi feber med gamla godingar från 1945 till idag. 

Tunggung och schlagerfrossa
På lördagen ska en vinnare i talangjakten koras. Lokala 
förmågor som Lasakungen och Qvidinge Rockers bjuder 
på härligt tunggung. Little Mike Watson kommer med 
blåsare och kör. Lördagskvällen avslutas med en hejdund-
rande schlager- och rockkavalkad från Party fabriken.

För mer utförligt program www.partyfabriken.se

Fest i dagarna två
- nej tre!

sven Johansson och Tommy Dahlman från lions i klippan 
berättar om klippanfestivalen för söderås Journalens charlotte angel.
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Stidsvig

Dagens lunch

E&T Catering
Kärrvägen 1, Stidsvig

Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38
www.et-catering.se

Dagens kostar 65 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, 
kaffe & liten kaka. Häfte med 10 lunch kuponger kostar 

550 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Vi tar tyvärr inte kortbetalning.

Vecka 17 Måndag: Köttbullar med gräddsås och lingon
 Tisdag: Stekt makrill med lök och tomat 
 Onsdag: Plommonspäckad fläskkarré med äppelmos 
 Torsdag: Ärtsoppa, pannkakor 
  (sista gången denna säsong)
 Fredag:  Kassler Florentina med ostsås och ris

 alternativ 1: Spenatpasta med bacon- och tomatsås
 alternativ 2: Chorizo med stekt potatis
 sallad: Salami- eller räksallad 
 paj: Skinka och ostpaj

Vecka 18 Måndag: Apelsinglaserad kotlettrad
 Tisdag: Stängt (1:a Maj)
 Onsdag: Nötstek med inlagd gurka
 Torsdag: Blomkålsstuvning med stekt falukorv
 Fredag: Rymdkyckling

 alternativ 1: Levergryta med lingon
 alternativ 2: Lasagne
 sallad: Kyckling- eller kasslersallad
 paj:  Kassler- och ananaspaj

Vecka 19 Måndag: Lingonbiff
 Tisdag: Kokt torsk med skånsk senapssås 
 Onsdag: Stekt fläsk med löksås 
 Torsdag: Husets gryta med ris eller stekt potatis
 Fredag:  Schnitzel med ärter

 alternativ 1: Broccoligratäng med rökt skinka
 alternativ 2: Stekt falukorv med grönsaksstuvning
 sallad: Skinka och ost eller rökt makrillsallad 
 paj: Köttfärs och fetaostpaj

Vecka 20 Måndag: Persiljejärpar med lingon
 Tisdag: Räkfylld spätta med remouladsås 
 Onsdag: Kryddig skinkstek med stekta grönsaker
 Torsdag: Fylld ugnsbakad falukorv med potatismos
 Fredag: Oxrullader med gurka

 alternativ 1: Stekt potatis med ägg och skinka
 alternativ 2: Rostbiff med potatissallad
 sallad: Mozzarella eller tonfisksallad
 paj:  Lax med lakritssmak

RÖRMONTAGE AB
STORGATAN 16, 264 33 KLIPPAN
Tel. 0435 - 71 12 75, fax 0435 - 100 25

Kom till oss: TORSDAGEN 26/4 kl.14-17

Vid bokning av badrumsrenovering före 31/5 kan 
ni vara med i en slogantävling. Skriv en slogan om 
Rörmontage & Benny´s Golv och vinn produkter 
till ett värde av 5.000 kr/företag.
Vi bjuder på kaffe och våfflor!

Vi ses på Storgatan 16 i Klippan!

Utnyttja 

Rot-avdraget!

BENNYS  GOLV
I KLIPPAN AB
Tel. 0736-230410

Tio laxar kan du vinna,
om du de rätta orden kan finna!

Välkomna!
Köpmangatan 19 Perstorp Tel 0435 - 346 68

Lätta, luftiga
& heldämpade!

Vårnyheter

Denna vecka!
Vid köp av en tunika från Soulmate

bjuder vi på ett par leggings!
värde 299:-

Öppet:  Mån-Fre 9.30-18.00/Lör 9.00-14.00 • Storgatan 32 • Klippan • Tel 0435-157 15
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LJUNGBYHED  0435-44 10 30

Mat till studenten? 
Vi fixar den! 

 

Behöver du kontanter? Vi löser det dygnet runt! 
Kontantautomat runt hörnet!

Ombud för

ÖppEt aLLa DaGar  9-20

VÄrDEKUpONG! 
Hyr din film här för endast 15:-
NYA FILMER VARJE VECKA! (ord. pris 1 film/25:-, 2 filmer/40:-)

Gäller 1 st film vid ett uthyrningstillfälle tom 6 maj

Klipp ut och ta med 
till butiken! 

Ring för 

prisuppgift!
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VILLA SKÄRALID/ALLARP
På avskilt läge m Söderåsens nationalpark runt knuten ligger 
detta trevliga boende. Villan är i mycket bra skick m hög 
standard. Trädgård med delvis naturtomt och skogen som 
närmsta granne på två sidor. En riktig idyll för naturälskaren!

ADRESS ALLARP 762
BOYTA CA 111 M2 / 5 ROK
TOMTYTA 1 830 M2

PRIS HÖGSTBJUDANDE

BOSTADSRÄTTSVILLA KLIPPAN
Trevlig bostadsrättsvilla i populära Bruket området. Stora öppna 
ytor mellan kök och vardagsrum. Egen liten lättskött trädgård. 
Nära till naturen.

ADRESS MALMROS VÄG 3A
BOYTA 103 M2 / 3 ROK
PRIS 225 000 KR/HBJ

VILLA STIDSVIG
Lättskött enplansvilla i bra skick Helkaklat badrum, fräscht 
kök och stort vardagsrum i vinkel. Etagetomt som angränsar 
till skog. Garage och uterum.

ADRESS KÄLLVÄGEN 23
BOYTA 120 M2 / 4 ROK 
TOMTYTA 1 037 M2

PRIS 1 175 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Med gångavstånd till skola, park och vacker natur ligger 
denna trivsamma villa. Ett utmärkt boende för den mindre 
familjen. Fjärrvärme.

ADRESS FALKGATAN 9
BOYTA 90 M2 / 4 ROK
TOMTYTA 911 M2

PRIS 795 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN/ÖVAD
Med fritt läge och delvis insynsskyddad trädgård ligger denna 
mycket välskötta villa som totalrenoverats under senare år. Ett 
modernt boende för den mindre familjen som bara vill flytta in 
och bo. Måste ses!

ADRESS ÖVAD 7806
BOYTA 120 M2 / 5 ROK
TOMTYTA 946 M2

PRIS 1 195 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Trivsam villa med centralt läge i Klippan. Nära till skola och 
övrig service. Lättskött tomt. Löpande renoverat under de 
sista åren, bla badrum.

ADRESS ÄNGELHOLMSGATAN 82
BOYTA 110 M2 / 5 ROK
TOMTYTA 787 M2

PRIS 950 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Välkommen till Fredsgatan 6b. Beläget på lugnt och populärt 
område. Närhet till dagis och skola samt övrig service. 
Välskött, rymlig villa.

ADRESS FREDSGATAN 6B
BOYTA 177 M2 / 8 ROK
TOMTYTA 675 M2

PRIS 1 250 000 KR/HBJ

STORGATAN 32 KLiPPAN    0435 -130 50
KLiPPAN@LANSFAST.SE    www.LANSFAST.SE

Flytta med Länsförsäkringar

Camilla Asp
Reg.fastighetsmäklare

Martin Olofsson
Reg.fastighetsmäklare

Lina Gudmundsson
Reg.fastighetsmäklare

RING
0435-130 50

FÖR
TIDSBOKNING!

FÖR MER iNFORMATiON OM OBJEKTEN SE På

Flyttdags!
Vill du att din bostad ska marknadsföras här?

Välkommen att kontakta oss med alla dina frågor och 
för en kostnadsfri värdering.

Länsdeklarerat betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning. 
Det innebär en trygghet för både säljare och köpare.LD

VILLA STIDSVIG
1 plans kedjehus på bästa läge i natursköna Stidsvig. interiört 
totalt renoverat med bla badrum fr. 2011. Lättskött tomt, fina 
uteplatser. Nära till natur. 

ADRESS KÄLLVÄGEN 21
BOYTA CA 120 M2 / 4 ROK
TOMTYTA 1061 M2

PRIS 1 495 000 KR/HBJ

VILLA KLIPPAN
Bra belägenhet, granne med skola ligger denna mycket 
välskötta enplansvilla med källare. Underbar hörntomt med 
plattsättningar och damm. Garage och uterum.

ADRESS ÖRNGATAN 3
BOYTA 104 M2 / 4 ROK
TOMTYTA 876 M2

PRIS 1 195 000 KR/HBJ

LD
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Utan vetskap hade Daniella Skogh blivit nominerad av både 
sin mormor och syster i Söderås Journalens tävling om två 
stycken körlektioner hos Berndtssons Trafikskola. Deras 
förhoppning var att vinsten skulle sporra henne lite extra i 
hennes strävan mot ett körkort.

Daniella Skogh bor i Perstorp och när man snart är 19 år fyllda vill 
man gärna kunna ta sig ut på egen hand. 
- Det går ju inte så mycket tåg från perstorp. Det känns viktigt att ha 
ett körkort och att skaffa det så tidigt som möjligt så att man inte 
drar ut på det.

Körkort – en stor trygghet
I motiveringsbrevet berättar hennes storasyster Mikaela Berndt om 
att Daniella inte kunnat övningsköra så mycket hemma. Deras mam-
ma var med om en bilolycka och vill därför inte köra bil i samma 
utsträckning som tidigare.
- Det skulle vara en stor trygghet för Daniella att ha ett körkort och att 
även kunna hjälpa sin mamma med bilkörningen, berättar Mikaela. 

Varit flitig med teorin
Daniella har gjort alla pärmarna med teorilektioner och gått den så 
kallade riskettan där man får lära sig om riskerna med bland annat 
alkohol, droger och trötthet i trafiken. Nu är hon redo att sätta sig 
framför ratten.

Nu är det bara att
tuta och köra!

Körläraren Inger Axelsson 
kommer in och hejar på 
Daniella, de känner igen 
varandra från riskettan. 
- Idag kommer det inte 
bli så mycket körning utan 
vi kommer gå igenom det 
som är mest ”basic”. Vi 
kommer ta allt från scratch 
med döda vinkeln, kryp-
körning och hur man ställer 
in sätet och speglar och så 
vidare. 

Med förhoppning om körkort efter sommaren
De går tillsammans ut till en sprillans ny svart Volkswagen Golf. Inger 
visar var höj- och sänkknappen på sätet finns och ber Daniella hitta 
rätt körposition.
- Det är viktigt hur man sitter om det skulle ske en krock, ben och 
armar får inte vara översträckta, nackstödet ska sitta rätt och bältet 
ligga nära kroppen, förklarar Inger.
- Det är mycket att tänka på, säger Daniella.
Söderås Journalen vill inte distrahera längre utan önskar Daniella all 
lycka och hoppas snart få se henne på vägarna!

vInnAREn Av
 Två

dUbbELLEKTI
OnER På

bERndTSSOnS
 TRAFIKSKOL

A
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Mikael Karlsson 

Storgatan 27, 264 33 Klippan
 Tel. 0435 - 151 51 
Mobil 076 - 83 35 755
Fax. 0435 - 134 34

Brohällans 
Blommor

Nu har jag haft butikeN i 1 år! 
kom in och se våra erbjudanden
på bl.a. Pelargoner & Dipladenia

Välkomen in i butiken önskar 

Eva, Sebastian & Mickaéla

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9.30 - 13

Gratis  
fasad- 

besiktning 

Värde 
500:-
Medtag annonsen.

Hög tid att 
tvätta hus 

& trall!

Träolja
Köp 4 liter 
betala för 3

299:- 
ord. 440:-

Erbjudandet gäller
t.o.m 30 april

Erbjudandet gäller
t.o.m 31 maj

Välkomna våren 
med blomster !

I månadens tävling i Söderås Journalen har två stycken  
läsare chans att vinna ett vackert blomsterarrangemang 
(värde 2x1 000 kr) från Brohällans Blommor att sätta  
utanför dörren. 

Allt du behöver göra för att delta är att skicka in en motivering 
till varför just du ska vinna detta pris. Söderås Journalens redak-
tion väljer ut den motivering vi tycker är bäst och i ett kom-
mande nummer gör vi ett reportage om dig och din vinst.

Vi behöver ditt bidrag senast 2 maj 2012

Skicka ditt tävlingsbidrag till följande adress: 
Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 KLIPPAN
Märk kuvertet ”Blomster”
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butik Rosa da
nica

Längs gamla väg 108 mellan Ebbarp och Oderljunga lig-
ger Butik Rosa Danica - omgärdat av korsvirkeshus och 
en sagolikt vacker trädgård är det en modebutik utöver det 
vanliga. Här blir du väl mottagen av butiksägaren Pia Påls-
son som gör allt för att ge dig service av högsta klass. 
- Jag vill verkligen hitta det bästa för den enskilda kunden. 
Jag bidrar gärna med min kunskap och erfarenhet för att 
hon ska hitta vad som passar henne och hennes person-
lighet. 

Att komma till Butik Rosa Danica är inte som att komma in i vilken 
klädesbutik som helst. Här kan du prova i lugn och ro och Pia Påls-
son hjälper gärna till med att plocka fram plagg som passar just dig. 
- Här finns något för alla, både de unga kunderna och de lite äldre. 
storlekarna är från 34 till 54 och du hittar plagg till både fest och 
vardag! stilen på kläderna är feminin utan att vara ”damig” men 
samtidigt casual utan att vara för ledig, berättar Pia. 

Stil och märken
Pia köper bara in kläder som hon själv gillar – och hennes smak är 
utsökt! Många av märkena är danska, Pulz och Zento är två märken 
som du inte hitta på många andra ställen. En nyhet är märket Zizzi, 
för dig som vill ha riktigt tuffa och snygga kläder i lite större storlekar. 

Hur ser vårens och sommarens mode ut?
- Det är mycket färger som rött, gult, grönt, orange och turkost. 
Men jag vill betona att allt inte går i starka färger, jag har även myck-
et kläder i khaki, puderrosa, beigt och brunt. Materialen ska vara 
bekväma – kläderna ska kännas bra mot kroppen. och sen gillar jag 
att blanda det söta med det lite tuffa. 

Höjer självförtroendet
Pia kommer ofta ihåg vad kunden har handlat tidigare och kan där-
för snabbt plocka fram plagg som kunden gillar och som lätt kan 
matchas med garderoben där hemma. Pia vill också att kläderna ska 
stärka kvinnans självförtroende.
- kläderna ska ha den effekten att hon vågar ta plats. 

Boka visning!
Utöver de vanliga öppettiderna på måndagar och lördagar har Pia så 
gott som varje kväll inbokade visningar av kläder i sin butik.
- Det kommer väninnegäng på 10-20 stycken. Vi pratar, skrattar, 
dricker kaffe och provar kläder. och det är absolut inget köptvång! 
Det går också bra att komma själv en förmiddag där man kan få titta 
på kläder ensam i lugn och ro. 

Pia Pålsson har även större modevisningar vår och höst, håll dig 
uppdaterad på www.rosadanica.se. Den som ligger närmast i  
tiden är torsdag den 10 maj på Café Killeröd, anmäl dig hos Pia på  
070-24 15 807 eller piapalsson@telia.com. 

Så mycket mer än bara mode
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har. Tanken är ju att butikerna har minst ett er-
bjudande. Vi på Ica kommer att ha många fina 
erbjudanden, förra året hade vi mycket frukt, 
grönsaker och blommor och det fungerade 
jätte bra. 

Vad innebär gatufesten för er på Ica?
- Vi vill så klart visa upp oss men för oss är 
försäljningen inte det viktigaste. Vi vill att folk ska 
komma ut och röra på sig och umgås. sen hoppas vi 
förstås på att de gör bra köp och klipp! 

Vad tycker du om gatufesten? 
• Benny Pantzar, Görans Ljud & Bild
- Det är en trevlig händelse. folk kommer ut och 
vi handlare kommer närmre folket på något vis. 
Jag hoppas på bra väder och mycket folk som 
kommer och har kul! 

Kommer ni ha något särskilt erbjudande?
- Ja det kommer vi att ha, men det är för när-
varande hemligt. Men jag kan säga så mycket 
som att det är ett mycket bra erbjudande. och 
sen kommer vi givetvis ha vår butik öppen som  
vanligt.

Lördagen den 5 maj är det åter dags för den uppskattade 
Gatufesten! Förra året blev succé med vackert väder och 
massvis med fyndsugna som fyllde Klippans centrum. Bu-
tikerna håller extraöppet och är fyllda med fina erbjudanden. 
- Det blir en riktig folkfest! Vi hoppas att folk har trevligt 
och shoppar utav attan, säger Köpmannaföreningens ord-
förande Kent Andersson, ordförande i Klippans Köpmanna-
förening.

Hur kommer det här årets gatufest att se ut? 
• Kent Andersson, ordförande i Klippans köpmannaförening
- Vi kommer att stänga av storgatan från klippans 
Blomsteraffär fram till kochs Bageri där butik-
erna kan ha marknadsstånd. Det kommer att 
bli musik underhållning med stor bredd, bland 
annat med punkpopbandet future Idiots,  
lasakungen och singer/songwritern sebas-
tian Wijk med sällskap. Det kommer också att 
bli bilvisning, ponnyridning, trolleri och annan 
familjeunderhållning.

Vad tycker du om gatufesten? 
• Thomas Carlsson, ägare Ica Supermarket 
- förra året blev ju lyckat med jättefint väder och mycket folk. Det 
betyder mycket att handlare och egenföretagare får visa upp vad de 

gatufest 5 majGör ett klipp
i klippan centrum!

Musikunderhållning
Future Idiots, Lasakungen samt

trubaduren Sebastian Wijk med sällskap

Barn/familjeunderhållning
Varite Jippo trollar jonglerar och spexar

Välkommen till Gatufest i Klippan!

Marknadsstånd på Storgatan med Outlet-priser

Ponnyridning
Bilvisning

5 maj kl. 11-15

Klippans Köpmannaförening  •  www.kopiklippan.se
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Verkstadsgatan 12 • 284 34 Perstorp

0435 - 77 95 40

El - entreprenad • El - service 
• Tele/Data

www.prenad.se

På Pingstafton, lördagen den 26 maj är det dags för ar-
rangerande Ljungbyheds IF Ljudbangen. Och årets reper-
toar smäller högt - vad sägs om Rydell & Quick, Southern 
Kings, Take Cover och Callinaz.

Ljudbangens general Martin Ottosson är lite skakis då det är första 
gången han har huvudansvar för arrangemanget. 
- Det är fjärilar i magen, det har varit mycket jobb men jag har fått 
hjälp av tjejer och killar som varit med tidigare. 

Många populära artister
Artistlistan bådar gott - den innehåller många välkända namn. 
Klippan pågarna Southern Kings står på scen igen med sin egen-
händigt komponerade honkyboogierock’n’roll, Rydell & Quick leve-
rerar en rykande rockshow, Callinaz bjuder upp till dans och Take 
Cover får garanterat publiken att sjunga med i trallvänliga schlager-
dängor. 

Mat, dryck och trevlig stämning
Utöver all bra musik kommer det även att finnas matservering med 
grillat från Bjärhus och öltält. 
- Det finns matbiljetter att köpa till förmånligt pris. Med det vill vi 
gärna att folk kommer tidigare och äter här istället för att sitta hem-
ma och först komma hit när artisterna börjar spela. Det kommer att 
bli en gemytlig stämning som man inte vill missa! 

Ljudbangen smäller högt i år!

När? Pingstafton 26 maj, insläpp 17, evenemanget slutar 01. 

Plats? Ljungavallen i Ljungbyhed

Entré? 230 kronor, förköp t.o.m. 20/5 180 kr, matbiljett t.o.m. 

20/5 300 kr (entré, mat och 1 glas vin eller öl) Under 15 år gratis 

i målsmans sällskap. 

Biljetter? Biljetter finns att köpa på Ljungbyheds Konditori 

och Lantmännen i Ljungbyhed, Turistbyrån i Klippan, Ica Nära  

Röstånga. 

Ljudbangen 2012

7.590:-
ord: 10.075:-

Elektro Helios
SK6603X
Rostfri med häll 
och varmluftsugn

Just nu!

Melitta kaffebryggare 

till x-tra pris
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TÄVLA i Annonsjakten!
ViNSteR:
1:a pris 10 lunchkuponger på evas Catering (värde 550 kr)
2:a pris 4 lunchkuponger på evas Catering (värde 220 kr)
3:e pris 2 lunchkuponger på evas Catering (värde 110 kr)

Vinnarna meddelas personligen och vinsterna hämtas av vinnarna 
på Adapt Media i Klippan.

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! Om denna märkning inte finns med deltar man inte i tävlingen! 
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST den 2 maj 2012.

Namn:     Tel:

Adress:

Vinnare Barntävling - mars
1: Alva Wickman, Klippan
2: Alexander Lindahl, Ljungbyhed
3: Lovisa och emma Påhlsson, Klippan

Armband i läder/sterlingsilver

KAmpAnjpris 895:-/st

15% vinterrabatt 
på våra Markiser
Beställ dina markiser nu, för
montering senast den 15 mars, 
så bjuder vi på hela monterings-
kostnaden! 

Allégatan 11, Klippan
Öppet i butiKen:

Onsdagar 14 - 18

Gäller fram 

t o m den 

29 februari

Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60
Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60

Verkstadsgatan 12 • 284 34 Perstorp

0435 - 77 95 40

El - entreprenad • El - service 
• Tele/Data

www.prenad.seFABRIKSALLÉN 25, 264 31 KLIPPAN • lillaklosterab@telia.com, 0435-44 06 77

FASTIGHETSSKÖTSEL  •  TRÄDGÅRDSSKÖTSEL  •  MINDRE REPERATIONER

Nu gör VI som ogräset...
Växer så det knakar!
Vi bygger en ny maskinhall för att kunna serva dig. 
ÄNNU bättre!

Denna vecka!
Vid köp av en tunika från Soulmate

bjuder vi på ett par leggings!
värde 299:-

Öppet:  Mån-Fre 9.30-18.00/Lör 9.00-14.00 • Storgatan 32 • Klippan • Tel 0435-157 15
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Allt från fasan till älg direkt från markerna runt Söderåsen.
Gårdsbutikens öppettider:

Torsd & fred kl.15-18. Sista lörd i varje månad kl.10-14

”Viltkött – NaturligtVis”

Vi har delikatesslådor, 
istället för en blomma. 

Öppet året om!

B & B • Gårdsbutik • Eget slakteri
Ljungbyhed • 0708-140165 • 0705-234020 • www.bonnarpshjort.se

Klirr i kassan till din lokala klubb? 
Genom att ny- eller omteckna ditt elhandelsavtal 
hjälper du din förening en bit på vägen. Läs mer och 
anmäl ditt intresse om Klubbenergi på: 

www.kreab-energi.se/klubbenergi

Klubbenergi

Vi ses!

Student 2012
• Honungs- och chilimarinerad fläskfilé med 
hallon- och melonsallad och hallondressing
• Sommarmarinerad fylld kycklingfilé med 

soltorkade tomater och basilika
• Husets hemlagade chèvrepaj
• Nypotatissallad med ruccola,

 körsbärstomater och vinaigrette
• Pestopastasallad med feta och oliver

• Tapenade, aïoli och hoummus
• Bröd och smör

• Studenttårta traditionell: 25:-/pers
• Studenttårta (mössa-tårta): 12-14 pers: 425:-

Minimum order: 10 pers
Vi kan ordna festen hos Er eller hos oss i  

våra lokaler, ring för pris och tillgänglighet.

125:-/pers  Endast avhämtning och leverans
Beställning/info  0435-34523  www.vincentskok.se

Gårdsbutik
0435-102 95
www.bjarhus.se

Lammstek

 - naturell eller marinerad.

(ring och boka)

Varmrökt lax

från eget rökeri

Lamm-

kotletter

lammrags 
m m

Allt för GRILLEN! 
Marinerat kött och

goda korvar

välkomna!
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PROFIL:

jAn AROnS
SOn

Med sitt engagemang i föreningslivet och Perstorpsfestivalen är 
han inte särskilt anonym i Perstorp. Men det få kanske vet om är 
att han är tokig i grillat och att han skulle vilja göra program med 
Filip och Fredrik. 

Jan Aronsson är inne på sitt tionde år med Perstorpsfestivalen (tidigare kall-
lad vårfesten). Hans huvuduppgift är att fixa alla orkestrar, artister och an-
dra uppträdanden.
- Men det tillkommer också mycket annat som att jaga sponsorer, fixa 
serveringstält, ljud och ljus, tillstånd och kontakt med kommunen om att 
stänga av vägar och så vidare. Men under åren har man jag ju skaffat sig 
en hel del kontakter så det blir ju lättare och lättare och det går samtidigt 
att få ner kostnaderna. 

Många järn i elden
Jan Aronsson är född i Örkelljunga och flyttade efter lumpen 1965 till Pers-
torp där han fick jobb på Skånska Ättiksfabriken. Efter det följde olika jobb 
inom Perstorp AB, bland annat som förvaltare på Persgården där han stan-
nade till pensionen 2008.  Men bara för att man blivit pensionär behöver 
man inte ta det lugnt. I alla fall inte om man heter Jan Aronsson.  På onsda-
gar befinner han sig på Plastens hus och sorterar kort, han sitter i styrelsen i 
Perstorp Bälinge idrottsklubb och i Perstorps samlarförening och är medlem 
i PRO .

Hur orkar du hålla på med allt?
- så länge man får lite feedback för arbetet man lägger ner och har en fru 
som tycker om att man inte är hemma så mycket så orkar man. Dessutom 
är jobbet lite lättare nu när jag fått in rutiner i det. 

Hur kommer det sig att du är så engagerad? 
- Jag har alltid varit en föreningsmänniska, jag vill att det ska hända sa-
ker i perstorp. Det är viktigt att skapa en vi-känsla i kommunen. sedan 
tycker jag det är roligt att hjälpa folk, i ett litet samhälle måste man 
hjälpas åt. 

Vad gör du nu när du är ”ledig”? 
- Innan gjorde jag mycket bruks- och jaktknivar, men det har inte blivit så 
mycket på sista tiden. 

Perstorpsfestivalen har ju 5-årsjubileum i år, händer det något 
speciellt? 
- perstorp har haft många dansorkestrar genom åren. Det kommer att 
bli en riktig nostalgitripp med olika dansbandsledare. Det kommer även 
att finnas mycket för barn, bland annat servering, musikteater och gratis 
karusell.  Band som spelar är bland annat Willez, floridos ork och pärztorps 
gitarrsträngar och det blir talangjakt som vanligt. för ett mer utförligt pro-
gram kan du gå in på hemsidan www.perstorpsfestivalen.se.

Jan laddar för ny 
Perstorpsfestival! 

Fyra snabba…

Beskriv dig själv med tre ord?

Positiv, engagerad, hjälpsam.

Film du skulle vilja vara med i? 

Jag gillar Filip och Fredrik, de är lite av samma sort som 

jag – ”spelevinkar”. Jag hade gärna medverkat i ”Vem 

kan slå Filip och Fredrik” eller ”Får vi följa med”. 

Kaffetermos i skogen eller kaffe latte på stan?

Kaffe latte på stan, jag vill se folk.

Vad har du för fritidsintressen? 

Föreningsliv av olika slag, när jag är ”ledig” från det gil-

lar jag att bara slappa, sedan gillar jag kulturupplevelser, 

och jag grillar gärna – vinter som sommar och allt utom 

hel gris.
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Aukt. bilglasmästeri
Stenskottslagning
Fri lånebil
Isolerglas 

Skyltfönster 
Uterum
Tavelinramning
 Allt inom glas!

Länsförsäkringar, IF, Folksam, Trygg Hansa, Aktsam ,Volvia och mfl.

15% vinterrabatt 
på våra Markiser
Beställ dina markiser nu, för
montering senast den 15 mars, 
så bjuder vi på hela monterings-
kostnaden! 

Allégatan 11, Klippan
Öppet i butiKen:

Onsdagar 14 - 18

Gäller fram 

t o m den 

29 februari

Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60
Ring för kostnadsfria hembesök!

0435 - 149 60

RönnE
HUndUngdOm

På den före detta fotbollsplanen vid 
Pappersbruket, 2 km från Klippans 
centrum samlas ett glatt gäng med 
sina hundar varje tisdag kl 19 för att 
träna agility. 
- Tidigare fnös jag åt det, jag hade 
tränat lydnad i många år och tyckte 
att agility var en tramsig sport. Men 
nu tränar jag bara agility och tycker 
att det är jätteroligt, säger Åsa Nils-
son, ordförande i Rönne Hundungdom 
i Klippan. 

Agility går ut på att så snabbt som möjligt 
få hunden att ta sig igenom en bana med 
tjugo hinder. Och det går undan! En runda 
kan ligga på en halv minut.  River hunden ett 
hinder får man fem fel och missar man ett 
hinder helt blir man diskad. 

Vad är det som är så kul med agility? 
- Vi har en trevlig gemenskap ekipagen 
emellan. om man är ”hundidiot” kan det 
inte bli tråkigt. när man ser hur det riktigt 
lyser om hunden kan det inte bli annat än 
positiv stämning!
Själv har Åsa Nilsson tre stycken Jack Russel, 
men säger att alla hundar kan lära sig agility.
- Vi har allt från små chihuahuaor till stora 
Bernen sennens. Men de får tävla i olika 
storleksklasser.

Även valpkurser
För att träna agility ska hunden helst vara 
minst ett år och när det gäller tävling är det 

20-åriga Matilda Lindberg har hållit på 
med agility i fyra år. Det har varit med 
olika hundar genom åren, men det är 
med mammas 9-åriga jaktlabrador 
Bellis som hon blivit klubbens ung-
domsmästare två år i rad. 

Efter en ryggskada blev det hundar som gäll-
de framför hästar för Matilda Lindberg.
- Man vill göra något mer än att bara gå ut 
med hunden. agility är ett roligt samarbete 
med din hund och du uppnår alltid ett mål 
och det finns alltid mer att lära.

Vem har sagt att man är för gammal
Trots sin ålder på 9 år älskar Bellis att träna 
agility. Hennes favorithinder är slalom och 
det märks då hon snabbt slinker mellan de 
svajande pinnarna. Men Bellis leder börjar bli 
slitna och Matilda har så smått börjat träna 
sin egen hund Wilda som är en blandning 
mellan bordercollie och rottweiler. 
- Det går bra, det är lite fart i henne! 
Men än så länge får Bellis också vara med, 
då hon tycker det är så kul. 

18 månader som gäller. Men det finns även 
unghundsagility för hundar som är under 
året med mer handling och mindre hopp.
Föreningen har även valpkurser där valpar 
på tre till sex månader lär sig de mest vanliga 
kommandon: sitt, ligg och inkallning. Helst 
ska de inte vara över halvåret för då har de 
hunnit skaffa sig olater.
- I valpkursen ingår även förbudsträning – 
om det trillar ner en köttbit på golvet så ska 
hunden inte springa fram och ta det när man 
säger nej. sedan tillkommer även miljö träning 
och avslappning. Det är viktiga delar för att 
hundarna ska utvecklas till bra individer. 

Stämmer det att det inte går att lära 
gamla hundar att sitta?
- Ingenting är omöjligt, det tar bara lite läng-
re tid. när en hund är äldre har den hun-
nit utveckla en personlighet med olater och 
egen vilja. 

Roliga tävlingar
Även om det finns speciella startdatum för 
kurserna, så är klubben flexibel när det gäl-
ler att starta upp nya kurser, förutsatt att det 
finns underlag. Klubben anordnar också en 
hel del tävlingar. Närmsta tävling i agility är 
den 12 augusti och det är en stor klass 3 
tävling där SM-ekipagen tävlar. 
- Det är mycket avancerade snäva svängar 
så det är fruktansvärt kul att titta på. Det 
startar klockan nio på morgonen och slutar 
klockan fyra. 

Från hästtokig 
till hundtokig

Här går det (h)undan!
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Missa inte vårens största event!

Lörd. 28 apriL 18:30 på Harrys i KLippan

Fashion Zoom arrangeras av: 
Hard Rock Salong, Maywis Blomsterhandel och Nova

Live på scen:

Frida Lundblad, Prisbelönt Frisör

Maria Frohm, Blomsterdekoratör

Nova visar Sommarkollektion

DJ Abbylito

Fashion Zoom
Biljetter finns hos:
• Harrys, Klippan
• Hard Rock Salong
• Maywis  

Blomsterhandel
• Nova

Det ska vara enkelt att  
driva eget. Därför skapade  
vi Företagspaketet.
Prova ett paket med banktjänster som är speciellt framtaget för dig som är småföretagare.  
Du får årlig ekonomisk genomgång, företagskonto med bankgiro, betalkort med köpgräns  
och en massa andra tjänster som underlättar din vardag. Välkommen att ringa 0771-62 53 53 
eller besök seb.se/foretagspaketet.

Det ska vara enkelt att  
driva eget. Därför skapade  
vi Företagspaketet.
Prova ett paket med banktjänster som är speciellt framtaget för dig som är småföretagare.  
Du får årlig ekonomisk genomgång, företagskonto med bankgiro, betalkort med köpgräns  
och en massa andra tjänster som underlättar din vardag. Välkommen att ringa 0771-62 53 53 
eller besök seb.se/foretagspaketet.

Spektakulära frisyrer, blomstermedley, 
sommarens mode, dans och musik – 
detta är några av ingredienserna i den 
späckade modeshow som frisören Fri-
da Lundblad, floristen Maria Frohm och 
Madeleine Andersson på Nova kommer 
att ha på Harrys den 28 april. 

Frida Lundblad på HardRock Salong i Klippan 
brinner för att inspirera andra människor. 
Hon slog sitt kloka huvud ihop med floris-
ten Maria Frohm på Maywis blommor och 
Madeleine Andersson på modebutiken Nova 
och de bestämde sig för att skapa en mode-
visning utöver det vanliga.

”Från det vanligaste till det mest crazy”
Alla tre har erfarenheter av modevisningar på 
olika sätt, men de har aldrig arrangerat en 
riktig show med allt vad det innebär. 

Salong och butiker går
ihop och gör modeshow!

- Det kommer att bli storslaget! Jag och Ma-
ria var med på sinnenas kulturnatt, men ar-
rangemanget på lördag kommer att ha ett 
helt annat upplägg med mer inblick i konst-
hantverket. Det kommer att bli mycket häfti-
gare, utbrister Frida.

Kan ni avslöja något om kvällen?
- Vi vill ju gärna överraska, men frisyrerna 
kommer att vara i blandad stil, från rock-
igt till romantiskt, kortklippt till balfrisyrer 
och alternativa stylingar. Både jag och Ma-
ria kommer att fixa frisyrer och blomsterar-
rangemang live på scen. för att visa att det 
du ser kanske är en illusion av något större, 
säger Frida och ler. 
- Jag kommer att ha ett medley i blommor 
och det kommer att gå i årstidernas teck-
en. Blommorna kommer att fungera som 

kroppsdekoration och allt möjligt. från det 
allra vanligaste till det mest crazy, förklarar 
Maria Frohm. 

Färgstarka plagg och punkpop
Nova kommer att visa vårens och sommarens 
färgstarka dam- och herrmode där modeller-
na har de senaste frisyrerna och stylingarna. 
- Modet är väldigt 60-70 tals – inspirerat med 
starka färger, men vi kommer även att visa 
studentkläder, meddelar Madeleine Anders-
son på Nova.

Under hela kvällen kommer dj Abbylito att 
spela musik och klockan 22 kommer även 
punkpop - bandet Future Idiots att stå på 
scen i samband med att de släpper sitt själv-
betitlade album. 
- Det kommer att bli en jäkla fest, tillägger 
Frida.
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Klippans Sport- och Fiskevårdsförening har mycket 
att erbjuda den fiskeintresserade. Kanske har du alltid 
velat lära dig flugfiske? Eller förstå mer om fiske och 
våra vatten? Givetvis anordnas det många fiskeutflykter 
och föreningen äger flera båtar som medlemmarna kan 
boka, bland annat en nyinköpt fin havsfiskebåt, Ryds 
485 SRI, som möjliggör fler turer på havet.

Den nya havsfiskebåten är en stor tillgång för Klippans Sport- 
och Fiskevårdsförening. Föreningen har båtar sedan tidigare, 
men de är av de nättare slaget och lämpar sig bäst för mindre 
sjöar. 
- Den nya är lite större och med en mer rejäl motor. Det är en 
stor investering för en klubb. Man får som medlem använda 
den efter att man gått en liten utbildning, säger Jörgen Hall, 
styrelseledamot i föreningen.

Informationsdag för den intresserade 
Den 12 maj mellan 10-14 kommer Klippans Sport- och Fiske-
vårdsförening hålla en informationsdag där alla som är intres-
serade är välkomna.  
- Vi kommer att informera om föreningens aktiviteter, vår ung-
domsverksamhet och seniorträffar. Vi är också intresserade av 
att få igång en tjejgrupp – det hade varit roligt.

Förutom information om föreningen kommer det att finnas 
fiskeredskap samt medlemskort och årskort till försäljning. Det 
kommer även att bli visning av flugbindning och andra jippon. 

Spara pengar!!!
Låt oss måla om ditt hus!

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

Nyttja ROT-avdraget så är halva arbetet betalt!

Nyttjar du sedan oss bjuder vi 20% på färgen!

st
oc

k.
xc

hn
g

Storgatan 32 • Klippan 
tel 0435-104 97 
fax 0435-104 98

Kom in och se vårens 
alla Dam- & Herrnyheter!

Klipp ut annonsen och ta med till butiken för  
30% rabatt på valfri vara! Gäller t.o.m. 6 maj.

Välkomna till SportfiSkeinformation
Vi visar upp vår nya båt och bjuder på grillad korv 
och hamburgare. Lördagen den 12:e maj kl 10-14 

på koloniområdet på Bjersgårdsvägen.
klippanS Sport & fiSkeVÅrDSfÖreninG

Klippans S
port-

och Fiskev
årdsföreni

ng

Nappa på fiske!

Dagens rätt 55:-

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37

Serveras mellan 11.00-14.00
Måndag:  Raggmunk eller Bruna bönor  

med stekt fläsk och lingon
Tisdag:  Pannbiff med mos, lök och lingon
Onsdag:  Stekt sill med mos och lingon
Torsdag:  Ärtsoppa och pannkakor med sylt 

alt Falukorv & ägg med mos och lingon
Fredag:  Bamsekorv med mos och lingon, alt 

bostongurka
33 cl läsk/vatten ingår
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Invigning x 
3 

i Söderåsens
 

nationalpark
! 

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.

Den 1 maj äger hela tre invigningar rum i Söderåsens 
Nationalpark. Vi ringde upp en av arrangörerna, Cecilia 
Jörlevik, som tillsammans med sin man driver Skäralids 
Restaurang.

Vad är det som kommer att invigas? 
- Vi har två invigningar klockan tio i skäralid denna dag. Vi inviger 
vår nya restaurangentré och lokala turisthörna. representanter 
från klippans kommun och Destination söderåsen kommer då 
att finnas på plats. smaker från söderåsen kommer och frestar 
med sina produkter, du kan prova på geocaching och shiatsu. 
samtidigt inviger även naturum, som drivs av länsstyrelsen, sin 
nya utställning med invigningstalare, trädfe och carl von linné. 
Det blir också guidning i utställningen, pyssel, spel och lek.

Vad innebär det nya för er och Söderåsens Nationalpark? 
- Med egen entré behöver restaurangen inte ta hänsyn till 
länsstyrelsens arbetstider och kommer därmed kunna ha mer 
generösa öppettider, något som efterfrågats av besökarna i na-
tionalparken. Den lokala turismhörnan är ett samarbete mellan 
skäralids restaurang och klippans kommuns turistansvariga.  
Idén kläcktes på ett möte tillsammans med andra företagare i 
nationalparken. Vi tillsammans vill stärka söderåsen som varu-
märke och turisthörnan där den nu kommer att finnas utgör en 
bra spridningspunkt. 

Kommer ni ha något speciellt i restaurangen? 
- Vi har servering från klockan 12 och klockan 17 kommer vi 
att servera en trerättersmiddag med råvaror från trakten. Under 
middagen underhåller Madaroarna och Helene lindquist. Man 
bör förboka för att få plats.

STÄDFEST! LörDag 28 apriL
Kom och hjälp oss att göra Klippan mer trivsamt och lite mindre  
mögigt. Vi samlas kl 8.45 vid Gatukontorets förråd (Mam-
marpsg. 1, i närheten av Bofinkenskolan). Du bjuds på kaffe 
och hembakat bröd, korv grillning, spännande utlottningar. Alla 
får gratis badbiljett till simhallen!
Mer info: Bert-Inge Karlsson tel 0734-398334 Arr: Kristdemokraterna i Klippan

Öppet mån-fre kl 7.00-16.30    |    0413-730 62    |    www.norosteel.se

Fullsortiment på:
Vattenavrinning  –  Tak- o Väggplåt  –  Ståltakpanna

invigningar den 1:a maj
RestauRangen kl 10
 • Ny entré
 • Ny lokal Turisthörna
natuRum kl 10-12
 • Ny utställning

0435 - 44 23 32
www.skaralidsrestaurang.se

lokala aRtisteR och  
näRpRoduceRad mat kl 17

Madaroarna och Heléne 
Lindquist underhåller. 
3-rätters middag med 
råvaror från trakten. 
Begränsat antal platser, 
bör förbokas. 

450:-/pers

 
I ÅR FIRAR VÅRA SYMASKINSVARUMÄRKEN

SINGER®160 ÅR, PFAFF® 150 ÅR & HUSQVARNA VIKING® 140 ÅR!

Detta firar vi i butiken 
med ett inspirerande
JUBILEUMSKALAS
Onsdagen den 25/4 

mellan kl.15-18
Demonstration av nya 
jubileumssymaskiner!

Tävla & vinn en symaskin! 
Mer info om kalaset i butiken.

Alvstjärna
symaskiner

Järnvägsg. 32, Klippan
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”På lingonröda tuvor och på villande mo, där furuskogen 
susar susilull och susilo, där kan du se dem en och en och 
stundom två och två på lingonröda tuvor komma dansande 
på tå…”
Det är torsdag eftermiddag på Senioren i Klippan och ett 20-
tal seniorer klämmer i till refrängen till ”Flickorna från Små-
land”. Och det är bara en av de 107 olika låtar som finns i att 
välja mellan. 

I mitten sitter Bernhard Ingelsson med sin gitarr. Han berättar att de 
startade verksamheten i januari 2011.
- Då var det bara tre personer som kom de två första månaderna. Vi 
sjöng inte utan småpratade mest och drack kaffe. Då tänkte jag - hur 
ska detta gå.

Blev snabbt populärt
Men under hösten hände något och plötsligt var de ett 20-tal, några 
vågade ta ton och nu verkar det som att så gott som alla är med och 
trallar.
- Vi sjunger många kända allsångslåtar och så fikar och pratar vi lite i 
mitten, drar en vits eller historia på bygdemål.  Det har blivit så popu-
lärt att jag börjat utarbeta ett femte sånghäfte.

”Sångstund på Senioren” äger rum varje torsdag mellan halv två och 
halv fyra. Verksamheten drivs av kommunen.

Glad stämning
Förutom Bernhard Ingelsson hjälper även Eva Klang, Anna-Britt 
Karlsson och Lena Thörnqvist till. Eva och Anna-Britt jobbar på ideell 
basis och Lena jobbar inom hemtjänsten. 

Den har haft ett års uppehåll, men nu 
är den tillbaka för sjunde året – Städ-
festen. Ett arrangemang skapat av 
flera organisationer och verksamheter 
i Klippan.
- Städfesten i Klippan har ju blivit en 
tradition, så många har oroligt undrat 
om den frivilliga städdagen skulle förs-
vinna, säger Bert-Inge Karlsson 
från Kristdemokraterna, en av 
initiativtagarna till kampanjen. 
Men nu är den här med en 
uppmaning till alla Klippan-
bor att göra byn riktigt vår-
fin.

Förra året blev det inte någon 
städfest i Klippan. Initiativta-
garna, Kristdemokraterna i 
Klippan, såg ett annat viktigt 
behov och bjöd då istället in 
folk att medverka vid byggan-
det av bo-brinkar åt Kungsfiskaren. 

Genomförs vartannat år
Men nu är den alltså tillbaka och 
framöver är det tänkt att städfes-
ten ska genomföras vartannat år 

Glada toner på Senioren!

- Då tar vi en låt till sen blir det kaffe, hojtar Bernhard.
- Då tar vi elvan för den är inte så lång, hojtar Inga Lundblad tillbaka.

Inga Lundblad är här så gott som varje torsdag och benämns som 
komikern i gänget.
- Ja, det är jag som står för vitsarna, för de andra vågar inte. lisa 
säger att jag ska göra det och tåler de andra inte det får de gå hem!
Det är också Inga som får bestämma den sista låten – Tyrolerhatten.

Städfesten är tillbaka! 
varvat med något annat frivilligprojekt. Ini-
tiativtagarna är Kristdemokraterna i Klippan 
i samarbete med Tekniska kontoret, Kultur 
- och fritidsförvaltningen, Scoutkåren Spe-
jaren, ICA Kvantum, Klippans köpmanna-
förening, BOSAB och Lilla Kloster service 
AB.  I år infaller städfesten lördagen den 28 
april mellan kl 8.45 – 12.00. Som vanligt är 

samlingsplatsen för alla som vill hjälpa till 
gatukontorets förråd i närheten av Bo-
finkenskolan där det kommer att delas 

ut säckar och plockredskap. 

Trevlig stämning
Cirka 11.30 samlas alla 
återigen för fika.  Krist-
demokraterna kommer 
då att bjuda på hemba-
kat bröd och gott rätt-

visemärkt kaffe och 
Scoutkåren Speja-
ren ansvarar som 
vanligt för expert-
mässig korvgrillning 
med korv skänkt 
från ICA Kvantum. 
Olika Klippanföretag 

har dessutom ställt upp med priser som lot-
tas ut bland deltagarna. Även i år kan natur-
städarna dessutom få gratis badbiljetter till 
badhuset. 

Varför behövs det en städfest? 
- gatukontoret vårstädar kommunen och vi 
kompletterar med insatser på sådana ställen 
som annars inte kan rensas. Många kan in-
tyga att det ger effekt. Man önskar natur-
ligtvis att det inte skulle behövas sådana här 
städsatsningar. om var och en själv förstod 
att man inte ska slänga vare sig sin egen  
eller hundens skit i omgivningen skulle 
mycket se annorlunda ut, menar Bert-Inge 
Karlsson.

Om bostadsrättsföreningar, byagrupper, 
skol elever eller andra vill hjälpa till så upp-
manas de att komma till starten och anmäla 
sig under lördagen så deltar man i utlott-
ningen. Dessutom kan alla komma med 
egna förslag på områden som borde städas. 

För mer info ring Bert-Inge Karlsson
på tel 0734-398614
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BRANSCHREGISTERSöderås

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

Akvariefisk
• Tropisk Fisk, Bokbindaregatan 14, 264 31 Klippan ................................ 0435-136 05

Antikt och Kuriosa
• Old Corner, Storgatan 44, 264 33 Klippan ............................................ 0435-156 02
  www.oldcorner.se

Bank
• SEB, Allegatan 17, 264 33 KLIPPAN ..................................................... 0771-621 000
  www.seb.se, christer.johansson@seb.se
• Swedbank, Storgatan 38, 264 33  KLIPPAN ...........................................  0435-260 00
  www.swedbank.se, klippan@swedbank.se

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

Bilförsäljning 
• BilPartner i Klippan, Klostergatan 47, 264 37 KLIPPAN ......................... 0435-44 89 00
  www.bilpartner.se, anders.hallberg@bilpartner.se

Bilverkstad 
• Börjessons Bil, Östergatan 28, 264 34 KLIPPAN ..................................... 0435-109 20
  www.borjessonsbil.se, joel.mattiasson@borjessonsbil.se
• Krooks Bilverkstad, Storgatan 90, 264 31 KLIPPAN ................................. 0435-135 07
  www.krookbilverkstad.se, krook.kjell@telia.com
• Åby Bilelektriska, Åbytorpsvägen 8, 264 39 KLIPPAN .............................. 0435-133 60
  bilelektriska@telia.com

Blommor 
• Brohällans Blommor, Storgatan 27, 264 33, KLIPPAN .............................. 0435-151 51
  brohallansblommor@telia.com
• Maywis Blomsterhandel Eftr, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ......... 0435-71 18 04
  miss_misan@hotmail.com

Byggnadsarbeten 
 Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 Perstorp ..................... 0704-334071
  bengtas_byggmontage@telia.com
• Jonssons Ledstångsfabrik, Klostergatan 40, 260 70 LJUNGBYHED  ...... 070-555 41 94
  www.jonssonsledstang.se, jonsson.ledstang@telia.com
• Mojo Betong & Bygg, Åsbogatan 1, 264 71, ÖSTRA LJUNGBY .............. 0730-45 68 76
  info@mojobetong.se
• Sandströms Bygg AB, Gästgivaregatan 5, 265 71 ÖSTRA LJUNGBY  ..... 0706-88 08 77
  sandstromsbygg@telia.com
• Ljungbyhed Gräv-Entreprenad AB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED . 0737-06 23 12
  billyocarina@telia.com

Byggvaror 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Sånnavägen 8, 260 60 KVIDINGE ...... 042-22 10 55
  www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 KÅGERÖD ........................... 0418-803 55
  www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.se
• Optimera Klippan, Ängelholmsgatan 15, 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 ........................ 0435-10307
  info@klippansvulk.se

Elektriker
• Herners El, Storgatan 5, 260 70 LJUNGBYHED  ..................................... 0435-440417
  info@hernersel.se
• Söndraby EL, Järnvägsgatan 28, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435-139 60
  www.sondrabyel.se, sondraby.el.ab@telia.com
• IVT Ragnarssons El & VP Service, Apoteksgatan 6, 264 33 KLIPPAN ......... 0435-24168
  www.ivt.se, ken.r@telia.com

Fastighetsbolag 
• Riksbyggen Klippan, Storgatan 35, 264 21 KLIPPAN ............................. 0771-860 860
  www.riksbyggen.se
• Sandbanken Fastighets KB, Storgatan 34, 264 33 KLIPPAN  ................ 073-556 50 91
  svaton@btinternet.com

• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
  www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke Dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ....................... 0435-71 94 11
  www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se

Fastighetsmäklare 
• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN ...  0435-130 50
  www.lansfast.se/klippan, klippan@lansfast.se

Fastighetsskötsel 
• Bosab Fastighetsförvaltning, Vedbyvägen 41, 264 31 KLIPPAN ................ 0435-105 18
  www.bosabfastighetsforvaltning.se, bosabmagnus@gmail.com
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ....................  0709-498 328
  lillaklosterab@telia.com

Frisör 
• Salong Monica, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN  ........................... 070-278 48 81
  salongmonica@hotmail.com

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

Garn 
• Kerstins Garn & Handarbete, Görslövs Byaväg 65, 263 92 JONSTORP .. 070-960 33 57
  susanneochsandra@live.se

Gravstenar
• T Hagelins Gravstensvård, V. Forestad 4036, 264 54 LJUNGBYHED ...... 0435-77 01 09
  t.hagelin@bredband.net

Gårdsbutik 
• Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus,  264 93 KLIPPAN ........................................ 0435-10295
  www.bjarhus.se, elisabeth.hansson@lm.lrf.se

Hantverk & Hemslöjd
A-ateljén, Storgatan 59, 264 32 KLIPPAN ............................................... 0708-69 85 37
  www.aateljen.se, aateljen@tele2.se
• Glaskonst, Klöva Hallar 2289, 264 92 KLIPPAN  ................................... 0707-197 333
  www.glaskonst.se, glaskonst.mek@telia.com

Hotell & Pensionat 
• Ljungbyhed Park, Thulinvägen 5, 260 70, LJUNGBYHED....................... 0435-44 00 00
  www.ljungbyhedpark.se, bokning@ljungbyhedpark.se

Inramning
• Idé Rika Ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHED ............... 0704-49 05 48
  lennartsaflund@almered.se

Juridik
• Phronesis Juridik, Norra Skolgatan 2, 264 33 Klippan ........................ 072-722 32 52
  www.phronesischeck.info

Kaffe
• KaffeKompaniet, Garnisonsgatan 48, 254 66  HELSINGBORG ................. 042-27 08 00
  www.kaffekompaniet.se, patrik.sjoberg@kaffekompaniet.se

Kläder
• Basthi, Storgatan 32 C, 264 33 KLIPPAN ................................................ 0435-157 15
• Carlssons Kläder, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-104 97
  carlssonsklader@telia.com
• Gunns Mode, Storgatan 32D, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
  www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Nova, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-151 30
  nova.klippan@hotmail.com

Kommun
• Klippans Kommun, Trädgårdsgatan 12, 264 80 KLIPPAN ......................... 0435-280 00
  www.klippan.se, kommun@klippan.se

Konditori
• Conditori Hjärtat, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ............................. 0435-103 30
  www.conditorihjartat.se, pegelows@hotmail.com

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

Forts. nästa sida
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BRANSCHREGISTERSöderås
Livsmedelsbutik

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

Markiser
• MP Solskydd, Allegatan 11, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0734-43 44 66
  www.mpsolskydd.se, info@mpsolskydd.se

Massage
• MJ Nail & Thaimassage, Storgatan 46A, 264 33 KLIPPAN ....................... 0435-148 00
  www.mjnail-massage.se, info@mjnail-massage.se

Maskinuthyrning
• Cramo Sverige AB, Värmevägen 2, 264 39 KLIPPAN .......................... 070 - 245 96 32
  klippan@cramo.com, www.cramo.se  ............................................. 070 - 980 29 80

Mekaniska Verkstäder
• Klippans Hisservice, Ravingatan 12, 264 39 KLIPPAN ............................. 0435-125 35
  klippanshiss@telia.com

Målare
• FB Måleri, Storgatan 69, 264 33 KLIPPAN ........................................... 0708-86 88 56
  frank@asbomaleri.se

Möbler
• Tullssons Möbler, Hembygdsgatan 2, 264 36 KLIPPAN ............................ 0435-140 55
  www.tullssonsmobler.se, marietullsson@hotmail.com

Optiker
• Glasögonhuset, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN ..............................  0435-134 10
  www.glasogonhuset.com, glasogonhuset@telia.com

Parfymeri
• Fräck & Fin, Storgatan 42, 264 33 KLIPPAN ..........................................  0435-108 15
  www.frackochfin.se, info@frackochfin.se

Personalstrateg
• Våga-Leda, Wessmantorpsvägen 2, 264 52 Ljungbyhed  .........................0733-72 60 31
  www.vagaleda.se, peter@vagaleda.se

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHED ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• CGA Radio TV, Billinge 1514, 241 95 BILLINGE .................................... 0413-54 23 14
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
  www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se

Redovisning, Revision
• HR Redovisning, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ..................................... 0435-152 91
  www.hr-redovisning.se, jenny@hr-redovisning.se
Wilsons bokföring & redovisning, S. Bäckastigen 11, 264 37 KLIPPAN ..... 0709-78 05 66

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

Restaurang & Pizzeria
• Bambu Thai, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN .................................. 0435- 132 44
  thu_luyensw@yahoo.com
• Bowla.net, Stackarpsvägen 5, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0435-152 60
  www.bowla.net, info@bowla.net
• Evas Catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Katellas Express, Fabriksvägen 2, 264 39 KLIPPAN .............................. 0733-26 75 42
  jogge27@yahoo.gr
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Restaurang & Pizzeria Chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86
• Valentinas Grill & Kebab, Klostervägen 2, 264 35 KLIPPAN ...................... 0435-125 40
  valentinas.ke_1@hotmail.com
• Vincents Kök, Parkvägen 4, 284 33 PERSTORP ...................................... 0435-345 23
  www.vincentskok.se, vincentskok@telia.com

Skogsarbete
• JSE Skogsentreprenad, Kastanjevägen 72, 264 37 KLIPPAN ................ 0707-98 25 05
  www.jseab.se, info@jseab.se

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

Snickeri
• Kickes Snickeri, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN .................................. 0435-109 05
  www.kickes-snickeri.se, fredrik.kristiansson@kickes-snickeri.se
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHED .......... 0707-41 10 63
  www.ydhag.net/snickeriet/, snickeriet@ydhag.net

Städfirmor
Städpatrullen Nordvästra Skåne AB, Storgatan 63, 264 32 KLIPPAN ........... 0435-182 70
  www.stadpatrullen.com, stadpatrullen@mail.com 

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-104 69
  www.tandklippan.se, liba1@telia.com 
• Oral Design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ................................... 0435-153 10
  www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
• Tandläkare Pehr Erlandsson, Bryggerigatan 16, 264 33 KLIPPAN ............. 0435-109 86
  www.pees.se, pehr.erlandsson@pees.se

Taxi
• Åsbo Taxi, Karossvägen 2, 264 31 KLIPPAN............................................ 0435-140 05
  www.asbotaxi.se, info@asbotaxi.se

Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-tec Grafiska, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan ......................................... 0435-155 10
www.atec.nu, info@a-tec.nu
• BI Reklam, Makadamgatan 13, 254 64 HELSINGBORG .......................... 042-15 01 17
  www.bireklam.se, post@bireklam.se
• Lindholms Reklam, Kristoffers väg 48, 264 36 KLIPPAN ....................... 0733-40 70 82
  www.lindholmsreklam.se, pelle.lindholm@telia.com

Trädgård
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan .................................. 0435-102 95
  www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Billy & Carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHED ... 0705-54 88 14
  billyocarina@telia.com

Träning
• Corpus Träning & Hälsa, Järnvägsgatan 31, 264 33 KLIPPAN ............... 0435-71 88 99
  www.corpus-fitness.com, corpus.fitness.ab@telia.com 

Tyger
• KlippAnns Tyger, Järnvägsgatan 32, 264 33 KLIPPAN .........................  0736-83 86 61
  klippann@live.se

VVS & Rörmokare
• Rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-71 12 75
  www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Theisners Rör, Östergatan 3, 264 35 KLIPPAN ........................................ 070-632 74 94

Vill du också synas 
11 gånger om året hos  

13 660 hushåll och 1240 företag?
Anmäl då ditt företag på:

www.soderasjournalen.se/bransch 
eller ring 0435 - 77 90 54


