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Söderås Journalen har i alla år distribu-
erats till hushåll och företag av Posten. 
Nu har Posten ändrat förutsättningarna 
“över natten” för att de ska fortsätta att 
dela ut tidningen till hushållen. 

Dessa ändrade förutsättningar innebär att 
distributionskostnaden till hushållen skulle öka 
med 175.000:- per år. Förändringen skulle bör-
ja gälla omedelbart fr o m Söderås Journalens 
Marsnummer. Vi har försökt att förhandla med 
Posten först om kostnaden och sedan om en 
“omläggningsperiod” som skulle gälla året ut, 
men det gick de inte med på. Det gick alltså 
inte ens att få en månad…  
Detta blev en helt omöjlig situation för oss, så 
därför har vi sökt en ny partner för distributio-
nen av tidningen till hushållen. Vi har nu slutit 
ett avtal med SDR (Svensk Direktreklam) som 
kommer att dela ut Söderås Journalen till samt-
liga hushåll i fortsättningen. Utdelningen till 
alla företag måste vi fortsätta att anlita Posten 
för eftersom SDR inte har denna tjänst. Dess-
utom berördes inte utdelningen till företag av 
Postens ändrade kostnadsförutsättningar. 

Söderås Journalen blir nu 
Söndagstidning!
Inget ont som inte har nåt gott med sig! Det 
kommer att bli nästan som vanligt, och på sam-

ma sätt som när Posten delade ut tidningen. 
Nämligen att Söderås Journalen når alla! 

Det blir dock EN förändring i form av att tid-
ningen nu kommer att delas ut till hushållen 
på söndagar istället för som tidigare på mån-
dagar.

Men vi tror och anser att det faktiskt kan 
vara positivt att hushållen får tidningen på 
söndagen istället. Man har ledig tid att I lugn 
och ro läsa annonser och artiklar! Det kan 
finnas undantag någon gång pga väderför-
utsättningar eller sjukdom bland utdelarna. 
Det kan då hända att tidningen kommer på 
lördagen istället men det bör inte ha någon 
betydelse. 
Utdelningen till de 1240 företag som tidning-
en delas ut till är som vanligt på tisdagar. 

De nya utgivningsdagarna fr o m mars finns 
att läsa i schemat längre ner på denna sida.

Om det skulle vara så att någon inte fått tid-
ningen (fel kan alltid göras och det hände 
även när Posten delade ut tidningen) så kan 
man maila in namn och adress till sdr825@
sdr.se och redaktionen@soderasjournalen.se. 
Detta är en kvalitetssäkring som både Adapt 
Media och SDR vill ha därför att vi är mycket 
måna om våra annonsörer och läsare!

Jag hoppas att alla förstår att detta har va-
rit ett riktigt “chock-race” för oss, där vi blev 
helt “tagna på sängen” av Postens besked. 
Men det gäller alltid att se möjligheterna i de 
problem som uppstår, och då tycker vi det 
är bra med att vi nu får ordnat det med dist-
ributionen på samma sätt som tidigare, att 
vi når alla, men att Söderås Journalen dess-
utom blir en Söndagstidning! 

Med vänliga “distributions”-hälsningar

Bengt Wetterberg
ansv. utgivare söderås Journalen
adapt Media

Söderås Journalen byter distributör!
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Fönstererbjudande 

Till vårens bygge! 

30%
vecka 13, 14 och 15

 på Trarydfönster

Vi fortsätter med

Energisnålt i vårt kalla klimat, vackert att se 
på och funtionellt att leva med. Därför svensk- 
tillverkas Trarydfönster i modern fabrik anpassad  
för svenska förhållanden.

Vi har fyllt på lagret med allt för ditt 
altanbygge! Allt från trallskruv till 
plint och virke. Välkommen!

Erbjudandet går ej att 
kombineras med andra kampanjer.

Lars-Eric Carlsson • Röstånga  
Tel. 0435-911 09 • Mobil 0705-14 25 71 • E-post lecarlssonur@telia.com

Vänd er med förtroende 
till en urmakare  

i tredje generationen
Reparerar antika och 

nya ur med garanti. 

Även batteribyten.

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

  

             rabatt på  
original torkarblad 

              spolarvätska  
på köpet 

25 %

3 liter

Vid uppvisande av  
denna annons får du: 

             rabatt på  
original torkarblad 

och 
              spolarvätska  

på köpet 

25 %

3 liter

Vårens nyheter!

Söderås Journalen byter distributör!

Söderås
...nu på söndagar!

Läs mer på sidan 2

P
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Perstorp svarvcentrum
Textilproduktion blommade upp på 
1700-talet. Behovet av redskap, som  
t ex spinnrockar, behövdes. Stor 
skicklighet krävdes för att tillverka 
redskap. Produktionen lokaliserades 
till bestämda områden. Ett var norra 
Skåne. Här kom orter som Perstorp 
och Oderljugna att framstå som nå-
got av svarningscentrum. Betydande 
verksamhet fanns. På 1860-talet 
utvecklades hantverket även till att 
svarva leksaksspinnrockar och andra 
leksaker. Så kallade ”pyckekärringar” 
vandrade omkring och sålde sakerna, 
inte minst på marknader. Svarvnings-
traditionen från Perstorp och Oder-
ljunga utvecklades till industriell verk-
samhet – men i Örkelljunga.

Kamratliga studier
Studiecirkel - utan lärare men med fö-
reläsare och aktiva deltagare - är ett 
välkänt begrepp inom fortbildningen. 
Mindre känt är att denna kateder-
lösa undervisningsform är en svensk  
uppfinning. Den uppstod i Lund 1902, 
inom godtemplarrörelsen. Idégivare: 
Oscar Olsson Helsingborg (1877 – 
1950), kallad ”Olsson med skägget”. 
1904 flyttade han till Karlstad, sedan 
till Linköpings Folkskolseminarium. 
Var riksdagsman för (S) 1913 till 1948. 
Kom med i världens äldsta organisa-
tion för vuxenundervisning, med säte i 
London. Skrev 44 böcker, 214 artiklar. 

Märkesdagar
1884. Klippans (hette då Åby) första 
IOGT-lokal invigs.
1884. Riksdagens första motion om 
införande av kvinnlig rösträtt lades.

Som sagt
”Inget är mer komiskt än olyckor – gi-
vetvis andras.”
(Författaren Samuel Beckett)

”Den som aldrig klagar väcker aldrig 
medlidande.”
(Författaren Jane Austen)

Boktipset: ”Demokratins tidsålder” av Jan-Werner Müller ger intressant perspektiv inför valet.

…och så nås Braun på

Tfn 0435 71 11 50

mobil 0739-79 34 54

E-post: leb.klippan@passagen.se

BRAUNS SIDA

Den 1 april är det ”lovligt att nar-
ras”. Det är inte begränsat till Sve-
rige. Skämtandet har långa anor. 
Faktiskt till före tiden då ”1 april” 
fanns. 
Aprilskämt är belagd i skrift i Tysk-
land från 1500-talet. Det var upp-
skattat. Det förekom även i Eng-
land, Frankrike, Spanien med flera. 
Och inte enbart för Europa. Tvärt 
om. Det finns i Asien och förlorar 
sig tillbaka i historiens dunkel. Då 
var det inte ”1 aprilskämt”. ”April” 
fanns inte då. Men – som etnolo-
gen Jan-Öjvind Swahn framhåller 
– skämtandet skedde ungefär vid 
samma tid på året. Varför började 

skämtandet? Det vet man inte.
 Vanligaste ”aprilskämt” var länge 
att locka någon till att göra en resa. 
Vid den snöpliga återkomsten hade 
vännerna roligt.
 Aprilnarrandet dök sent upp i 
Norden, till Sverige på 1670-talet. 
Dagspressen tog upp aprilskäm-
tandet på 1800-talet. Då handlade 
det om att locka många till att göra 
något.
 Bland sentida lyckade skämt kan 
nämnas Göteborgs-Postens med-
delande 1950 att Öland lossnat från 
sitt underlag och drev mot Små-
land. Det ”gick hem”, precis som då 
kände radio- och TV-mannen Kjell 

Stensson 1960 på sin trycka skån-
ska dialekt upplyste att alla kunde 
få färg-TV, som få då hade. ”Klistra 
en nylonstrumpa över svart-vita 
bildrutan, så blir det färg-TV.” 
Många gick på skämtet.
 Idéer kan bli för ”bra”. Så ansåg 
Helsingborgs Dagblad. Bakgrun-
den: F5 hade sått gräs. Ryktet sa 
att gräsfrö ”hamnade” i trädgårdar 
i bygden. Gräset sas ha egenheten 
att bli lysande vid svag belysning, 
som t ex från månen. Syndarna 
skulle lätt avslöjas - de som grävde 
om gräsmatten direkt efter den 1 
april. Risk fanns att oskyldiga skulle 
drabbas. Därför ströks skämtet. 

  

Aprilskämt – gammal internationell sed 

Har det funnits någon som kallats för 
Vis-Albin? Hur var Vis-Albin? Trots 
att det är 40 år sedan Vis-Albin – el-
ler Albin Paulsson, som han hette – 
dog, så är inte denna originelle man 
glömd. 
Frågorna kommer ofta från personer 
som flyttat till Klippans kommun, 
framförallt till Ö. Ljungby-trakten. 
De har stött på namnet och vill ha 
reda på mer. Det finns litteratur att 
tillgå. Framförallt Albin Paulssons 
memoarer ”Grodornas år”, som han 
gav ut på eget förlag. Memoarerna 
blev utgångspunkt för Alf Norderyds 
bok ”Han älskade livet”, skriven i ro-
manform. Jan Mellhed har intervjuat 
Vis-Albin, Nils Arvid Bringéus och 
andra berättat om ”den beläste vis-
nasaren” som vandrade runt i byg-
den till marknader och fester med 
unikabox, för att sälja vishäfte - och 
preventivmedel.

”Vis-Albin” – beläste unikaboxagenten
 Albin föddes 1892 i ett torp i 
Boarps skog i Össjö församling. 
Han var äldst av fyra bröder. Fadern 
hette Pål Eliasson, kallad Pål Skräd-
dare, modern Johanna Andersdotter. 
Tidigt visade Albin stor intellektuell 
kapacitet. Lärde sig själv läsa som 
femåring, blev ”skolans ljus” och det 
sades att ”socknen borde satsa på 
Albins utbildning”. Men så blev det 
inte. Det fick betydelse för Albins 
vidare liv. Istället för en kanske aka-
demisk karriär, blev det ”luffande”, 
”drängjobb” hos bönder, försäljning 
av småting. Stark var han, men inte 
uthållig vare sig fysiskt eller mentalt. 
Däremot var hungern efter kunskap 
stor. Han läste mycket. Blev en fruk-
tad debattör, där han gick hårt åt 
kommunism och nazism.
Stor, kraftig, svartmuskig, högljudd 
med tvärsäkra åsikter blev en del 
rädda för honom, inte minst då han 

mörkklädd med trätofflor vandrade 
omkring i NV Skåne på kvälls- och 
nattetid till olika tillställningar där han 
bjöd ut sina varor.
 Intellektuellt gjorde han avtryck 
med insändare i tidningar där han 
gick till angrepp mot framförallt mak-
ten i samhället. Men han skrev även 
”Sagan om Bue” 1968 (där Frans G 
Bengtssons ”Röde Orm” var lite av 
förebild) och ”Grodornas år” 1970. 
Han dog 1974 och begravdes i Össjö.  
    

Vykort – uppskattad personlig hälsning
Vykort har funnits i flera hundra år, 
en uppskattad personlig hälsning. 
Det befarades att e-post, mobiltele-
fon och annan teknisk kommunika-
tion skulle slå ut vykorten. Det har 
blivit tvärt om.
Vykort beskrivs som ”postkort med 
en bildsida och plats för adress och 
meddelanden”. Föregångaren finns i 
1700-talets gratulationskort – utan 
bild – samt 1800- talets handräck-
ningskort. Från 1869 gick det att sän-
da brevkort utan bild genom Öster-
rike. Osäkerhet råder kring vem som 
tillverkade första vykortet, så som vi 
känner det idag. Men pappershand-
laren Heinrich Lange i Göttingen 
producerade första vykorten för all-
mänheten. Vykort fick internationellt 
genombrott vid världsutställningen i 

Paris 1889. Populäraste motivet var 
nyinvigda Eiffeltornet.
 Äldsta kända svenska vykortet är 
från 1882. Det stora genombrottet 
kom 1897. Då genomfördes Stock-
holmsutställningen. Inför utställning-
en trycktes 1,3 miljoner vykort med 
motiv från utställningen, tecknade 
av Anna Palm. Men det är Jenny Ny-
ström som tagit fram flest motiv för 
vykort – eller ”brefkort med vyer” 
som de kallades. Det blev över 3 000 
motiv från henne.
 ”Idag har företagen nästan helt slu-
tat sända vykort. Däremot har det 
sålts allt fler till privatpersoner, trots 
It-intåget. Vykort blir helt enkelt en 
personligare hälsning”, säger bok-
handlare Lars Månsson i Klippan, vil-
ket väl speglar utvecklingen i landet.

Vanligast är landskapsmotiv.

 

”Krya på – kort” sänds ofta.

 ”Gåsapåg från Skåne”
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Vanligast är landskapsmotiv.

 

Ring oss för kostnadsförslag! 
Kenneth 0706- 248 229

Mattias 0706-248 227
www.a4uab.se

Nya handdammsugareSpis 

Rek pris 8.350:-

•	 4	zoner
•	 Varmluft	
•	 Pizza/paj	läge

Utställningsprodukter

från 495:-

NU

5.990:-

SK6554

 från

1.290:-

• Elektronisk  
kontrollpanel

• Autoprogram 
• 20 liter
• 700W

Microugnar

Tropisk Fisk
Öppettider: Tisdagar och torsdagar 16-18.30 (se ovan)

Bokbindaregatan 14, Klippan
0435-136 05 • 0705-51 36 05

AFFären upphör inom korT

Total utförsäljning! AllT skA borT!!!

Ditt glasmästeri i Klippan!

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

Jour 
dygnet runt!

www.folkpartiet.se/klippan

Har vi råd att inte  
ha friluftsbaden?

Crescent Dam- och Herrcykel

3 växlar

CYKELAFFÄREN I CENTRUM

7 växlar

Kampanjpris Kampanjpris 
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
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KLIPPAN 20140308
räddningstjänst och flera 
ambulanser larmades kl 13.48 
till en singelolycka på väg 13 
i höjd med Vettinge, mellan 
klippan och östra ljungby. 

KLIPPAN 20140302
lady open. 48 kg, 
B Victoria anthony Usa
r Mariya stadnyk aZe

KLIPPAN 20140302
lady open, 63 kg, 
Henna Johansson sWe

KLIPPAN 20140302
lady open, 75 kg
r erica Wiebe can
B ekaterina Bukina rUs

KLIPPAN 20140224
en singelolycka inträffade på 
riksväg 108 utanför 
ljungbyhed i höjd med 
sorrödssjöarna.

SöderåsI samarbete med
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Topnews inriktning är främst ”blåljusnyheter” men det levereras 
även videos och bilder på sport, konserter, stora evenemang, 
kändisar, kungligheter och mycket mer. 
På hemsidan www.topnews.se kan du se mer.

Begränsat 
parti

Ord.pris 699:-

Fabriksvägen 8
Klippan
0706 - 72 55 37 K
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p
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t 
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Dagens rätt

Välkomna! Jessika, nisse & Co                     Gäller tom 11 april 2014

Mån: Fläskpannkaka med lingon
	 alt.	Bruna	bönor	och	fläsk
Tis: pannbiff me´”lög”
 alt. Blomkålstuvning med lunchkorv
Ons:  lax med Hollandaisesås
 alt. lunchkorv med mos och lingon
Tors: Spaghetti med köttfärssås
 alt. lunchkorv med mos och lingon
Fre:  Kåldolmar kokt potatis och sås

60:-
33 cl 

läsk/vatten 
ingår

 Gilla nya pålles på Facebook så får ni våra erbjudanden & menyer direkt i din smartphone!

Serveras 
mån - fre 

11.00 - 14.00

en personbil hade av okänd 
anledning lämnat vägbanan 
och voltat ut i en åker.

U

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

Vi finns, när 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.
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Söderåsjournalen 

10,7 x 7,1 

RRÖSTÅNGAÖSTÅNGA  
BBEGRAVNINGSBYRÅEGRAVNINGSBYRÅ 

 

Billingevägen 8  -  Röstånga -  0435-91570 

Läs gärna mer på vår hemsida 
www.begr-byra.se 

 

 
En hjälpande hand när det behövs 

dygnet runt, året om 

 

Mikael Karlsson 
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Mikael Karlsson 

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

Använd 

Rot-avdraget!

Äntligen vår! 
Nu är det läge att byta till nytt 

värmesystem inför nästa vinter!
Kom in och prata med 
oss om luft/vatten  
värmepumpar!

Slottsmur

Våxtorps
Betong

Ring oss på:
0435 - 191 50
070 - 665 91 50 

Prisex.

Åbytorpsvägen 25, Klippan info@kmt-klippan.com

34:- /st

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

Namn:

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

Adress:

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

Postadress:

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

Topp 399:-

Jeans 999:-

Tävling 
vecka 13

Köp dofter eller 
kosmetika för minst 

300:- så har du 
chans att vinna: 

mode och skönhet!
Välkommen till butiken mitt i city med 

Victorias Secret 
väska med 

3 produkter 
(värde 349:-)

Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

Shopen på Hantverkareg. 2 D
Öppet: Tisdag och torsdag 14-17, lördag 10-13

Stort utbud av presentartiklar. 
Loppislokalen i klubbhuset efter Ugglebadet Perstorp 
Öppet onsdagar 14-17, lördagar 10-13. Stort utbud av möbler 
m.m., även mottagning av loppissaker.   
Ring Rolf 0767-63 85 25 för hämtning vid behov. VÄLKOMNA!  
   

STORLOPPIS 
Lördag 26/4 11-14
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Stidsvig

Dagens lunch

Kärrvägen 1, Stidsvig
Tel 0435-224 41, 0708-97 35 38

www.et-catering.se

Dagens (2014) kostar 70 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, 
kaffe & liten kaka. Häfte med 10 lunchkuponger kostar 

600 kr inkl. dryck, salladsbuffé, bröd, smör, kaffe & liten kaka.
Numera tar vi Visakort.

Välkomna 
önskar Linda med personal!

V.13 Måndag:  Kålpudding med lingon
 Tisdag:  Pocherad fiskfilé med färska örter
 Onsdag:  Kalvgryta med dillsås
 Torsdag:  Korvsoppa
 Fredag:  Panerad fläskkotlett med rödkål

 alt 1:  stuvade makaroner med korv
 alt 2:  köttfärspaj
 sallad:  kräft

V.14 Måndag: Köttfärslimpa med bacontäcke
 Tisdag:  Spätta med remouladesås
 Onsdag:  Griljerad kassler med potatismos
 Torsdag:  Vitkålsstuvning med falukorv
 Fredag:  Fläsknoisette med bearnaisesås

 alt 1:  kebabpytt med ägg
 alt 2:  lasagne med rökt skinka,tomat 
  och mozzarella
 sallad:  ost/skink

V.15 Måndag:  Färsbiff med gräddsås
 Tisdag:  Mandelfisk med smält smör och citron
 Onsdag:  Gammeldags oxstek med gurka
 Torsdag:  Ärtsoppa och pannkakor
 Fredag:  Biff Stroganoff med ris

 alt 1:  Tacorullar
 alt 2:  Blodkorv, fläsk och lingon
 sallad:  kebab/rödlök



lJungByh
eds

golfkluB
B

En kall, solig dag på sportlovet rå-
der det full aktivitet i Ljungbyheds 
Golfklubbs lokaler på Lägervägen i 
Ljungbyhed. 

Utanför är den stora grillen igång och 
inne i träningshallen har sportlovslediga 
barn och ungdomar samlats för att testa  
golf. Från föreningens sida är det många 
ideella krafter på plats och man känner  
direkt att man kommit till en förening med 
ett stort hjärta! 

Karl-Olof ”Otta” Lööw är vice ordförande 
i klubben och han är väldigt glad över det 
stora antalet barn och ungdomar som tagit 
chansen att testa golf.
– Vi har vår pro, Teddy Melén, som håller 
i prova-på dagarna. Det är 3:e året han 
är hos oss som pro och det är väldigt ro-
ligt att kunna erbjuda våra medlemmar 
träning och utbildning med en så duktig 
tränare, säger ”Otta”.

Golfbanan anlades redan 1933 och man 
började med en blygsam 6-hålsbana. Då 
var banan till för de anställda inne på flyg-
flottiljen. Under krigsåren 1940-52 var 
banan stängd och växte igen. Sen tog det 
fart! Banan byggdes ut till en 9-hålsbana 
1952 och 1956 bildades F5 golfklubb. År 
2002 byggdes banan ut till 18 hål och 
man ändrade namn till Ljungbyheds Golf-
klubb. 
– fram till 2008 drevs och sköttes banan av 
klubben. Därefter tog peab över drift och 
regi, men ansvaret har nu lämnats över till 
klubben igen. Vi har anlitat gMl-sport aB 
(golfmaskiner landscaping sport) som ta-
git över banskötseln. Vi har ett spännande 
arbete framför oss, bland annat söker vi 
arrendatorer till golfrestaurangen på om-
rådet, säger ”Otta”.

En ”hemvändare” i klubben
– Jag är uppväxt i skåne, men har bott i 
stockholm sen jag var 15 år och arbetat 
på sas. Det var en kollega där som lock-
ade in mig i golfens värld, och jag tyckte 
att det verkade vara en förnäm gubbsport 
innan dess. som så många andra fastnade 
jag direkt, och nu när jag återvänt till skå-
ne var det självklart för mig att engagera 
mig i ljungbyheds gk, berättar hemvän-
daren Kenneth Hjelm.

En sport för alla
Det verkar som de flesta som testar golf 
fastnar för det.
– Det är socialt, trevligt att spela och hela 
familjen kan vara med, säger Berith Svens-
son som också sitter i styrelsen.

– en 18-håls bana är ungefär en mils pro-
menad och man är ute i cirka fyra tim-

mar, säger Kenneth som vissa veckor går 
4 rundor! 

– planerna finns på en 6-hålsbana inne på 
det nuvarande övningsområdet, fortsätter 
Otta. 

En som kan intyga att det är en sport för 
hela familjen är Emilia Losell, 11 år. Det är 
inte första gången hon testar golf, men 
hon passar på att träna sin teknik under 
sportlovets prova-på dagar. 
– Jag har tränat i 2 år och hela min familj 
spelar golf. Mamma, pappa, jag, mina 
syskon och farmor och farfar spelar. Det 
är roligt för man är utomhus och får tän-
ka själv när man ska bedöma avstånd och 
styrka på slaget. 

Vem är bäst i familjen då?
– Det är pappa, säger Emilia som siktar på 
att börja tävla och kanske är det hon som 
är bäst i familjen en vacker dag!

– klubben har utbildningar med Teddy 
Melén för alla som vill ta grönt kort och 
vi har även utrustning att låna ut, så man 
behöver inte rusa iväg och köpa dyra 
klubbor och tillbehör direkt, säger Otta.

Ljungbyheds Golfklubb har idag över 500 
medlemmar och erbjuder olika sorters 
medlemskap. Klubben har verksamhet 
året om och är en av få golfklubbar i Skå-
ne som kan erbjuda en inomhushall med 
12 utslagsplatser och putting green. Det 
finns lag och träningsgrupper för damer, 
herrar, barn och ungdomar.

Stora tävlingar  
Under 2014 kommer klubben arrangera 
många stora tävlingar. 
– Detta är en klubb som bygger helt på 
ideella krafter. för oss är Vi-andan väldigt 
viktig och klubben har skapats av frivilliga 
insatser bland medlemmarna. alla våra 
stora tävlingar kan vi anordna genom att 
medlemmar ställer upp och hjälper till, 
 säger ”Otta”. 

I maj kommer man ha Skandia Tour Riks 
och dessutom Sveriges största tjejläger 
som Svenska Golfförbundet är ansvariga 
för. I juli blir det Supercamp för 120 lo-
vande golfungdomar från hela landet och 
samma månad står man också som värdar 
för SM för herrar 45, då 150 spelare kom-
mer till Ljungbyhed. I augusti är det dags 
för kval till Junior-SM för klubblag. 

Så oavsett om du redan är inbiten golfa-
re, vill lära dig sporten eller titta på golf-
tävlingar är det absolut läge att bege sig 
till de vackra och anrika omgivningarna 
kring Ljungbyheds golfklubb i Ljungby-
hed Park (f.d F5-området).  
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0435 - 149 60

Nu har vi specialerbjudande 
för er som vill slappna av 
extra mycket i år!
Vid köp av en ny fönstermarkis 
får du köpa en radiostyrd motor 
från 1.995:-  

(ordinarie pris 2.995:-)

Öppet i butiken: Ons 13-18/ Lör 10-13

Följande mått finns (pris inkl. moms):
Bredd 300 cm utfall 250 cm 9 995:-
Bredd 400 cm utfall 300 cm 10 995:-        
Bredd 500 cm utfall 300 cm 12 495:-
 
         

Tel. 0435- 149 60

Vämevägen 2, Klippan

Vi erbjuder färdig-
producerade terass-
markiser R1500 
inklusive motor från 
Somfy med fjärr-
kontroll. Väven är 
grå SANDATEX 407/79 
med rak kappa.

KAMPANJERBJUDANDE!

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

 
Vi kör taxi för privatpersoner, budtransport till företag.  

Vi har också uppdraget som färdtjänstleverantör  
till Klippans kommun.

I och med att vi köpt upp Åsbo Taxi  
har vi kvar chaufförer som har god

lokalkännedomen i Klippan med omnejd.

0435-140 05
042-120 200 

Bra priser och god service!

Välkommen till 
Taxitjänst AB i Klippan!

Fasta priser för privatkunder 
( gäller ej färdtjänst)

info@taxitjanst.se • www.taxitjanst.se

BARNTÄVLING!
VINSTER: 
1:a pris presentkort på ICA Kvantum, Klippan  500:-
2:a pris presentkort på ICA Kvantum, Klippan  300:-
3:e pris presentkort på ICA Kvantum, Klippan  200:-

SÅ HÄR GÖR DU:
•	 Sök	efter	“Klippantrollet” i tidningen. Ta reda på vilken bokstav
 som han håller i handen. Bilda sedan ett ord av dessa bokstäver
 och skriv det i de vita rutorna nedan.
•	 Sänd lösningen till: 
 Adapt Media AB, 
 Norra Skolgatan 2,
 264 33 KLIPPAN 

 senast den 1 april i brev frankerat 
 med brevporto. 

•	 Glöm	inte	ange	”BARNTÄVLING” 
 utanpå kuvertet!

Namn:  __________________________________________________________________________________________

Adress:  __________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________

Telnr:  ______________________________________________________________ Ålder: __________________

ORDET ÄR:

Vinnare Annonsjakten - februari 
1: Agneta Dahlstrand, Klippan
2: Jenny Vang, Klippan
3: Boel Ekbladh, Ljungbyhed

?

GISSA VILKET 
ORD SOM  

JAG GÖMMER!

finns på 
bondgården!

FÖR BARN UPP 
TILL 12 ÅR

Städpatrullen 
- vi städar allt!

Köpmangatan 19, Perstorp • Tel 0435 - 346 68

Gilla oss på

Ecco 1100:- Rieker 700:-

Bonuskort 

Rieker 750:- Rieker 750:-

VÅRNYTT
I BUTIKEN!

Jana 499:-

NYA

Järnvägsstationen, Klippan 070 - 278 48 93  

Vi har de efterlängtade
FRALLORNA
från Fenix Konditori!

1 st/6:-
10 st/50:-

Mån - fre från kl. 05.45
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Söderås Journalens månadstävling: 

Presentko
rt PÅ

ColorAmA 

”Hej! Jag vill göra om mitt rum precis som jag vill ha 
det. Därför vill jag vinna presentkort på Colorama. 
Hälsningar Liam Lantz 8 år!” Med den motiveringen 
vann Liam Lantz graffititapeter och en ny stil till sitt 
rum för 2 000 kronor i Söderås Journalens tävling.  

Liam Lantz vet precis hur han vill att hans rum ska se ut ”om 
han får bestämma”. 
– Det ska vara graffiti, säger han och Wictoria Svensson 
på Colorama i Klippan tar vant fram rätt pärmar bland alla 
hundratals tapeter som man kan välja mellan. 

Mamma Annica är också med när Liam väljer ut sin vinst. 
– liam har ett ganska stort rum och han ville från början ha 
en färg på varje vägg, men där sa vi stopp, säger hon och 
skrattar.

Hemlighet!
Liam har många planer för rummet. 
– Jag har inte berättat för någon att jag vunnit. så det blir 
en överraskning när dom läser det i söderås Journalen. Mina 
kompisar ska inte få se rummet förrän det är klart. Inte ens 
min kusin ska få se det! 

På Colorama kan man ständigt se förändringar i trenderna. 
– nu lutar inredningstrenden mycket mot naturmaterial, 50-
tal, retro, batik och vattenfärg, säger Veronica Paulsson på 
Colorama. 

Hennes kollega Ann-Marie Nilsson träffar många kunder 
som vill ha tips och råd. 
– Många yngre som gör om på sina rum vill ha någon lite 
tuffare fondtapet och det är populärt med svarta tapeter 
med mönster.   

Vinnaren gör sin beställning och lovar att skicka bilder till 
Söderås Journalen när rummet är klart. Men först ska tape-
terna upp…
– Det blir pappa eller morfar som får äran att tapetsera. Men 
det vet inte morfar om än, avslutar mamma Annica innan 
och hon den glada vinnaren vinkar adjö. 
 

Graffititapet 
till vinnaren!

liam bläddrar och funderar. Många 

fina tapeter finns att titta på!

10



WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG - FREDAG 7 - 18, LÖRDAG 9 - 13

Dags att förnya ditt hem

Vi utför 
kakel & klinkersarbete, 

golvslipning, golvläggning 
och våtrumsläggning.

GVK-godkänd
25 års erfarenhet

Vi samarbetar 
med

Vi utför även totalentrepenad 
i samarbete med snickare, 

vvs & elektriker.

Använd ROT- avdraget!

NYHET! 
Se ditt planerade 
badrum i 3D!

Vi hjälper dig
hela vägen!

 

Vi vill alltid 
bli bättre
...därför hålls 

butiken stängd 
lördag den 29/3
för utbildning!

 

Rundvandring med tipspromenad.  
Fina priser! Vi bjuder på fika. 

Tandläkare Krister Österblad 
Ingenjörsvägen 5, Perstorp

0435-311 10 

Lördag 29 mars kl. 11 - 13

praktikertjanstperstorp@ptj.se

ÖPPET HUS

Välkommen
till

Kerstin Sjöberg och Anette ”Nettan” 
Nilsson jobbade tillsammans för 
flera år sedan. Då kunde de inte 
veta att deras vägar åter skulle korsas.

I butiken ”Efter regn kommer sol” kan du få hjälp att hitta den 
viktiga balansen där kropp, själ och ande hör ihop. 
– Den 8 mars var det 1-års jubileum. Jag är väldigt nöjd med den 
här första tiden. folk har börjat hitta hit och jag har växt in i det 
och funnit min nisch, säger Kerstin som startade butiken 2013.

Utbudet är ovanligt och annorlunda med stenar, symboler, äng-
lar och andra spännande saker. I den lugna och harmoniska 
butiken kan du också komma in och bara vara. 
– Jag går på magkänslan när jag köper in varor till butiken. Jag 
säljer ingenting jag inte själv kan stå för, säger Kerstin.

Livserfarenheter
För Kerstin är butiksnamnet ”Efter regn kommer sol” väldigt 
talande. Som nybliven mamma vid 20-års ålder fick hon beske-
det att hennes dotter var blind och för fem år sedan svävade 
hennes son mellan liv och död efter en olycka. 
– genom min butik kan jag hjälpa folk att hitta solen efter reg-
net. och jag om någon vet att det är okej att må skit, man får 
vara ledsen och må dåligt. Tack vare det som hänt mig i mitt 
liv, har det utvecklat mig till den jag är idag, fortsätter Kerstin. 

Avslappnande aromamassage
Anette har mottagning en trappa ner i ett vackert inrett rum. 
Där utövar hon aromaterapi i kombination med akupressur.
– Det är en mjuk och avslappnade massage med inslag av aku-
punkturpunkter. oljorna jag använder är vegetabiliska och ete-
riska. kunderna upplever ofta behandlingarna som djupt av-
slappnande. Mitt mål är att få kunderna att känna sig trygga. 
Då är det lättare att slappna av under aromamassagen, säger 
Anette.  

Kerstin och Anette driver butiken och mottagningen i Klippan 
efter en grundtanke: kropp, själ och ande hör ihop. Mår man 
inte bra i en av dessa grundstenar så påverkas kroppen och livet. 
– Vi vill hjälpa folk att må bra och erbjuder produkter och be-
handlingar till ett pris som alla har råd med, säger Kerstin.

Ljuspunkter och glädje 
Under 2014 kommer de satsa på att bygga upp verksamheten 
ännu mer. Kerstin kommer att ha föreläsningar, bland annat för 
vårdpersonal, för att förmedla sina erfarenheter och hjälpa folk 
att se livet på ett annorlunda sätt.  
– Hur hemskt saker och ting än kan kännas så finns det solsken 
efter regn och det är dessa ljusglimtar vi vill hjälpa till att finna.

Kropp, själ och ande!

efter regnkommer sol
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vÅrdCent
rAlen 

kliPPAn

”Mycket kompetens, vilja och ett stort 
hjärta. Här finns enormt mycket driv-
kraft och en positiv anda!”. Så beskri-
ver verksamhetschef Janet Hultberg 
sin arbetsplats Vårdcentralen Klip-
pan. En vårdcentral med över 7 500 
listade patienter. Här erbjuds bland 
annat sjukgymnastik, olika specia-
listläkare, BVC och nu även en hjärt-
sviktsmottagning.  Till detta även en 
alldeles nyexaminerad specialist inom 
allmänmedicin! 

Förra året tog Vårdcentralen Klippan emot 
43 300 telefonsamtal vilket blir drygt 3600 
samtal i månaden. Samtalen som varje dag 
kommer in hanteras av 2-3 sjuksköterskor 
som sedan ser till att patienterna får den 
vård och de råd som de behöver.
– sjuksköterskorna som tar emot våra samtal 
varje dag har ett mycket viktigt och tufft ar-
bete. Många undrar säkert vad som händer 
när man ringer hit och söker vård. I bland 
blir man satt i kö vilket betyder att våra sjuk-
sköterskor har samtal före, eller så kan det 
vara akutfall som uppkommit som måste gå 
först. när man hör meddelandet ”din plats i 
kön är nummer si eller så”, då betyder det 
att det händer saker på andra sidan luren 
som måste prioriteras, säger Janet. 

Avslappningskväll för föräldrar
Vårdcentralen Klippan har en ständig ström 
av människor som rör sig i väntrummet och 
korridorerna. Provtagningar, läkarbesök, mot- 
tagningar ledda av sjuksköterska och inte 
minst BVC är en stor del av verksamheten. 

Runt 550 barn är inskrivna på BVC i dagslä-
get och där möter man barnläkare och BVC-
sköterskorna/distriktssköterskorna från det 
att barnet är nyfött upp till barnet börjar sko-
lan. Nyligen anordnade BVC sitt eget ”spa” 
för nyblivna föräldrar. Ett 20-tal mammor och 
pappor dök upp för att lära sig mer om hur 
man kan ta hand om varandra och sig själv. 
– syftet med denna kväll var att visa små-
barnsföräldrar hur man med enkla medel kan 
förgylla vardagen, säger Cecilia Nilsson som 
var en av distriktssköterskorna/BVC-sköter-
skorna som ordnade avslappningskvällen. 
 

Massa 
kompetens 

under 
samma tak!

På plats fanns bland annat personal från 
vårdcentralen i form av distriktssköterskor, 
barnmorskor, sjukgymnast och dietist som 
agerade SPA-personal. Apoteken i Klippans 
kommun visade delar av sitt sortiment och 
även Systembolaget var på plats och gav tips 
på alkoholfria alternativ.

Bra betyg från patienterna
Att patienterna är nöjda med Vårdcentralen 
Klippan är den nationella patientenkäten ett 
kvitto på. 300 patienter som besökte vård-
centralen under september förra året fick i 
en enkät svara på frågor angående sitt be-
sök på vårdcentralen. 
– De senaste åren har denna undersökning 
gått uppåt. Vi var såklart lite nervösa om vi 
verkligen kunde fortsätta höja resultaten 
även denna gång, och det kunde vi!, säger 
en mycket glad och nöjd verksamhetschef.

– Vi fick 96 % av 100 % på bemötande. Vi 
jobbar väldigt mycket på vår tillgänglighet 
och har bättre läkarbemanning i dag än vad 
vi haft tidigare. 

Nya mottagningar
En av nyheterna för året är Hjärtsviktmot-
tagningen. I teamet för denna mottagning 
finns allmänspecialister, en kardiolog och 
Jenny som är hjärtsviktssjuksköterska. 
– Tanken bakom detta är att patienterna ska 
slippa åka till sjukhuset för vård som primär-
vården kan hjälpa till med, fortsätter Janet.

Livsstilsmottagningen
En numera befäst och välbesökt mottag-
ning är Livsstilsmottagningen. Där kan man 
få hjälp med att sluta röka, överviktsproblem 
och mycket mer. Från april kommer också en 
dietist att finnas tillgänglig på vårdcentralen 
för att hjälpa patienterna med kostfrågor.

VårdcentraIen har också fått en ny färdig all-
mänspecialist som i mars blev klar med sin 
utbildning. Det innebär att han först läst sex 
år till läkare och därefter haft en utbildnings-
plats, så kallad ST-tjänst på vårdcentralen i 
fem år. Efter många års hårt arbete står han 
nu på egna ben. 
– Vi kan bara gratulera till ett klokt yrkesval 
och en säkrad framtid!. allmänspecialister-
na är inte nischade inom ett speciellt områ-
de, men har en mycket bred kunskap inom 
medicin för att kunna möta patienterna på 
en vårdcentral, säger Janet. 

En vision för Vårdcentralen Klippan är att 
inte ha några klagomål när det kommer till 
bemötandet av patienterna. 
– Mottot är att behandla varje patient som om 
det vore dagens första, även om det kanske 
är samtal nummer 30 i ordningen eller patient 
nummer 15 på mottagningen den dagen. för 
patienten är det alltid viktigt att känna att han 
eller hon blir tagen på allvar och lyssnad på, 
avslutar Janet innan hon med pigga steg för-
svinner bort i de ljusa korridorerna.  

Mingelbilder från avslappningskvällen

Janet Hultberg 
arbetar tätt med 
sin personal.  
Här tar hon en 
pratstund med 
Hjärtsvikt- 
sjuksköterskan  
Jenny Sjögren.

Att kunna ta sig en liten avslappningsstund 
hemma är viktigt, speciellt för småbarnsföräl-
drar, menar barnmorskan Susanne Svensson. 

 

Johan Gudmundsson från IQ och 
Systembolaget bjöd på alkohol-
fria drinkar.

Ann-Charlotte Stormberg
visar ansiktsmassage.

Ludmila Frais från Apoteket 
Kronan är också på plats.
 

Anita Nilsson från Lloyds 
Apotek visar sitt sortiment. 

Tre glada SPA-fixare: Cecilia Nilsson,  
Bonnie Berge och Elisabeth Dervall.

Linda Weibull är en  
av sjuksköterskorna 
som du möter när  
du ringer till 
Vårdcentralen.
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Företagslunchen den 12 mars
Det var stor uppslutning på företagslunchen den 
soliga onsdagen den 12 mars. På Best Western i 
Klippan samlades ett 40-tal företagare. Det var så 
många att man snabbt fick trolla fram ett extra bord 
så att alla skulle få plats!

Inbjudna föreläsare var Johannes Ivarsson, verksamhetsan-
svarig på inkubatorföretaget Think i Helsingborg. Tillsammans 
med Pernilla Kjellström berättade han om verksamheten. 
Think riktar sig till nystartade företag med tillväxtpotential 
och erbjuder kontorsplats, coaching, rådgivning och kontakt 
med finansiärer. En stor förhoppning från Thinks sida är gi-
vetvis att kunna etablera sig i kringkommunerna och hjälpa 
nystartade företag även i Klippans kommun. 

Medborgardialog, ny kundtjänst och brottning 
Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg, och Fredrik Norén, 
samhällsvetare, berättade sen om medborgardialogen som 
utförts i kommunen. Fredrik berättade om kundtjänsten som 
snart öppnar upp i kommunen. 
– Den huvudsakliga uppgiften med kundtjänsten är att öka 
tillgängligheten för medborgarna, berättade Fredrik. 

– genom en övergripande kundtjänst kan vi besvara sam-
talen från kommuninvånarna och förhoppningsvis ge svar i 
samma samtal, utan att behöva koppla vidare.

Innan näringslivsutvecklare Anders Lindberg tackade för visat 
intresse fick Rune Pettersson från Klippans Brottarklubb or-
det. Han berättade om den viktiga brottarklubben. 
– Brottningen gör att vi sticker ut från mängden, skiljer oss 
från andra småbyar och vi har brottningen i klippan att tacka 
för mycket. Därför är det väldigt viktigt att vi får ha kvar vårt 
brottningsgymnasium. Utan den blir vi en grå, liten bygd.

Sen var tiden slut för dagens företagslunch och företagarna 
minglade ut i det fina vårvädret med många nya kunskaper 
och lärdomar i bagaget.  

   

Hört från...

Motiverande frukostmöte
Den 12 februari var det dags för årets första träff för 
Klippans Kommuns företagsträffar. 

Under ledning av kommunens Näringslivsutvecklare, Anders 
Lindberg, samlades ett 30-tal morgonpigga deltagare. Inbjud-
na föreläsare var Pelle Sköldbäck, prisad av Svenska hjältar som 
årets eldsjäl 2012, och Andreas Söderkvist, elitfotbollsdomare. 
– pelle och andreas presenterade ”alla kan” som är en
organisation med målet att genom idrott bekämpa utanför-
skap för de som har någon form av funktionsnedsättning. en 
väldigt inspirerande och motiverande föreläsning, säger An-
ders Lindberg.

Nätverka, umgås, lyssna och ät!
Företagsträffarna som Anders och kommunen anordnar äger 
rum andra onsdagen varje månad. Det är en chans för företa-
garna att nätverka, umgås, lyssna på intressanta föredrag och 
samtidigt äta något gott.
– Jag försöker variera träffarna mellan frukost, lunch och mid-
dag för att tiderna ska passa alla. Vid varje träff kommer det 
nästan alltid någon nytt företag. Denna gång kunde vi väl-
komna 5 nya företag, och det är såklart jätteroligt!

Förutom Pelle Sköldbäck och Andreas Söderkvist gästade ock-
så Jan Nilsson från Kupolen i Klippan och berättade om Ride 
of Hope och Spin of Hope (se Söderås Journalen februari 2014 
för mer information). 

Inkubatorverksamhet
Nästa företagsträff är den 11 mars. Då blir det lunch på Best 
Western och inbjudna föreläsare är inkubatorverksamheten 
Think (en inkubator väljer ut nystartade, innovativa företag 
med mål att hjälpa dem utvecklas och nå framgång på mark-
naden). Även Rune Pettersson från Klippans brottarklubb 
kommer och berättar om framtiden för klubben. 

fÖretAgsträffAr
i kliPPAn

•	 Nu	har	vi	utökat	vår	verksamhet	med	en	hjärtsviktsmottagning!
•	 Vi	gratulerar	en	av	våra	duktiga	ST-läkare	–	nu	färdig	specialist	inom	allmänmedicin

– här händer saker! 
VÅRDCENTRALEN	KLIPPAN Läs mer på 

vardcentralenklippan.se

Välkommen!

Vi vill även rikta ett stort tack till alla våra patienter som deltagit i den nationella 
patientenkäten och lovordat vår verksamhet. Vi jobbar ständigt för att våra patienter 
ska vara nöjda och uppskattar verkligen den positiva responsen!

Ann-Charlotte Stormberg
visar ansiktsmassage.
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- ett sätt att leva!
Hjärtat i 
Klippan och 
fotbollsskorna 
på Österlen
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Månadens profil är en profil i exil. En 
stark personlighet som trots flera år 
utanför Klippans gränser fortfaran-
de känner sig som, och är, en riktig  
Klippan-påg!

Om du befinner dig i Baskemölla på Österlen 
och hör en hejarramsa som klingar välbekant 
mot hejarramsor som du hört i Klippan så hör 
du inte fel…. Klubbnamnen är utbytta, men 
melodierna är de samma. Det är Bengt An-
dersson, bördig från och uppväxt i Klippan, 
som tagit sitt stora engagemang för idrotten 
och fotbollen med sig ner till Österlen.
– för mig har uppväxten i klippan betytt 
grunden för mitt liv. som grabb hittade man 
mig på Tvärby Idrottsplats som då hade en 
egen knatteserie. som 13-åring började jag 
som ledare. när Tvärby If lades ner blev det 
istället Bk rönne för min del, säger Bengt när 
Söderås Journalen får en pratstund med ho-
nom under en av hans raster från jobbet som 
idrottslärare på Korsavadsskolan.    
Ledord: Engagerad
Ett ord som ständigt återkommer när man 
pratar med Bengt är engagemang. År 2009 
fick han ”Kung Neptun-priset” som tilldelas 
Simrishamns mest engagerade människa och 
han fick även Simrishamns kommun fören-
ingsledarstipendium. 

Bengt flyttade från Klippan 1975 för att läsa 
till fritidsledare. Idag jobbar han 50 % som 
idrottslärare och 50 % som speciallärare för 
elever med speciella behov. 
– Jag fick jobb i simrishamn efter min utbild-
ning, och min tanke var att jag skulle ta det 
jobbet och sen söka mig tillbaka till klippan. 
Men så slog kärleken till, och jag träffade 
min fru och blev kvar på österlen.

Klippan är fortfarande hemma
Trots att Bengt bott flera år på Österlen och i 
Brantevik så är Klippan fortfarande ”himma”. 
– Jag har mängder av minnen från klippan. 
somrarna med fotboll och tennis på Åbyval-
len. Jag var också simlärare på badet i ljung-
byhed i 3-4 år. 

Bengt Andersson har ett stort intresse för 
släktforskning och är även där starkt knuten 
till Klippan. Föräldrarna Bo och Kate Anders-
son är välkända för många Klippanbor. 
– Min morfar var sheldon Moline. Han har 
präglat mig mycket och jag påminner om 
honom på många sätt.  Han var utåtriktad, 
social, gladlynt och skämtsam, som jag, sä-
ger Bengt innan han drar en ramsa från Tvär-
bytiden. 

Räddningen för Baskemölla IF
Idag, många år efter tiden på Åbyvallen och 
Tvärby IF, finns det starka engagemanget för 
fotbollen kvar. För fyra år sedan fick Bengt en 
förfrågan från Baskemölla IF att ta över som 
fotbollstränare för herrarnas A-lag i division sju. 
– Jag höll på i två år innan jag slutade. Det 
fanns en mentalitet att man kunde göra lite 
hur man ville, spelare kunde dyka upp bak-
fulla eller strunta i att dyka upp. Det var väl-
digt slitsamt. 
Baskemölla IF är en liten klubb. Till hemma-
matcherna brukar publiksiffran hamna på 
30-40 personer, men ”Baske-mentaliteten” 
är stark i den lilla byn. 

Klubben höll på att dö ut, liksom många an-
dra små fotbollsklubbar på små orter. Det var 
något som Bengt med sitt engagemang inte 
kunde låta ske utan att försöka göra något.
– Den 15 februari 2013 var vi igång igen. Då 
bestod laget av tretton afghanska flykting-
pojkar och tre svenska pojkar. fem av de 
tretton flyktingpojkarna hade aldrig spelat 
fotboll förr. Då var det många svenska ung-
domar som valde att inte spela i laget, som 
idag består av hälften svenskar och hälften 
afghaner. 

Olika bakgrund och verkligheter 
Det har betytt mycket för Bengt och ungdo-
marna att träna tillsammans. 
– Vårt lag har fått stor uppmärksamhet. Jag 
har blivit bokad som föreläsare för att berätta 
hur vi jobbat med laget och fotbollstidningen 
Offside gjorde ett stort reportage om oss för 
några månader sedan.

Men uppmärksamheten är inte det viktiga 
för Bengt. Återigen är det ordet engagemang 
som dyker upp. Bengt har ett engagemang 
för klubben och de ungdomar som hamnat 
litet utanför på ett eller annat sätt. 
– De svenska och afghanska ungdomarna har 
blivit vänner. Här har vi pojkar som klamrat 
sig fast under lastbilar för att kunna fly och 
fått lämna allt. Det är en verklighet som är 
väldigt avlägsen vår egen verklighet. 

Bengt berättar att engagemanget kommer 
från glädjen att se andra människor bli glada, 
både föräldrar och ungdomar.

Söderås Journalen frågar lite försiktigt om det 
finns någon möjlighet att Bengt Andersson 
återvänder till Klippan för att träna Vedby/ 
Rönne eller Klippans FF. 
– nej, jag är 59 år. Jag har slutat som trä-
nare många gånger men börjar alltid igen. 
och just nu kan jag inte lägga av! Men jag 
följer såklart hur det går för klippanlagen 
och går på match så ofta jag kan när jag  är 
hemma för att hälsa på mina föräldrar eller 
min bror. 

Till sist måste den engagerade idrottsläraren, 
lagledaren och Klippansonen säga adjö för 
denna gång.
– Jag kom aldrig iväg på fjällsemester när jag 
var ung. Den möjligheten ser jag nu till att 
alla elever i simrishamn kan få. I 12 år har 
jag genom sponsorpengar och olika penga- 
insamlingar sett till att en buss avgår till fjäl-
len för de simrishamnselever som vill. så 
nu ska jag förbereda mig för den utfärden, 
bussen med 55 elever avgår 06.00 i morgon 
bitti, avslutar Bengt. 

Och är du ute och vandrar i närheten av 
Herrevadskloster och hör hejaramsor både 
från BK Rönne, Tvärby If och Baskemölla IF 
eka över de ljungbyhedska slätterna, ja, då 
är det bara Bengt som är tillbaka hemma-
vid och sköter om föräldratorpet Alger. Då 
kan du stanna till och få en pratstund och 
kanske byta en eller två hejaramsor med 
honom! 
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kvidinge

hemBygdsh
All

Torsdagskvällar med Kvidinge 
Sockens Hembygdsförening
1952 bildades Kvidinge Sockens Hembygdsförening. 
1959 stod museet klart och där kan man bland annat 
se hur man bodde 1731. På torsdagskvällarna möter 
dåtid nutid när spännande gäster bjuds in och står 
för en blandad repertoar, med allt från musik, före-
drag och bildvisningar.

Det är den 35:e säsongen som Kvidinge Sockens Hembygds-
förening återigen levererar ett spännande utbud av ”Tors-
dagskvällar”. I år har man redan hunnit gästas av bland annat 
Joakim Bengtsson från Antikrundan, Kvidinge Country Rock-
ers och Åstorps kommuns stadsarkitekt Johanna Perlau som 
berättade om bevarandet och framtidsplanerna för Kvidinge. 

Allt från musikkvällar till författarbesök
En av eldsjälarna bakom ”Torsdagskvällarna” i Hembygdshal-
len är Jan Nilsson, ordförande i Kvidinge Sockens Hembygds-
förening. Förutom att vara en av dem som kommer med 
idéer till programmet har han även stått för underhållningen 
en torsdag under våren. Då bjöds publiken på ”Inomhus bya-
vandring”, där Jan berättade om Kvidinges ”paradgata” då 
och nu.
– Det kommer i snitt 50-60 personer på våra ”Torsdagskväl-
lar”. Vi försöker sätta ihop ett så blandat program som möjligt 
där vi kan erbjuda allt från musikkvällar till författarbesök. Det 
finns en gammal tradition i kvidinge att ta vara på det histo-
riska i trakten. Jag tror det är därför folk har ett så stort intres-
se för både våra torsdagar och föreläsningarna på söndagar,  
säger Jan och hälsar alla välkomna till Kvidinge Hembygdshall.

Kvidinge må vara ett litet samhälle, men utbudet av fö-
reläsare är enormt! Här kan man lyssna, lära, förundras, 
förvånas, gråta och skratta både på torsdagar och sön-
dagar. På söndagar är det Kvidinge föreläsningsförenings 
digra program och på torsdagar är det Kvidinge Sockens 
Hembygdsförening som bjuder in spännande föreläsare. 

Söderås Journalen är nyfikna på hur det kan komma sig 
att Kvidinge har ett så rikt föreläsningsliv och tog en 
pratstund med de båda föreningarna.

Söndagar med  
Kvidinge Föreläsningsförening
Ove Persson har varit ordförande i Kvidinge Föreläs-
ningsförening i drygt två år. Programmet för vårter-
minen 2014 är i full gång och man har redan hunnit 
gästas av Margareta Pålsson, landshövding, Ingvar 
Skogar, naturfotograf, Kenny Lindqvist, kåsör och 
Peter Englander, trädgårdsentusiast. 

– föreningen startade för över 100 år sedan. Det är en an-
rik förening, men inriktningen har varit den samma genom 
alla år. föreningen startades för att bredda folks kunnande 
inom olika områden, eftersom skolorna inte var uppbyggda 
på samma sätt som idag, berättar Ove.

Ove fick upp ögonen för föreningen genom sin folkskole-
lärare som var ordförande i föreningen på den tiden. Som 
skolelev gick han gärna på föreläsningarna, och en tradition 
är att det är gratis för barn och ungdomar på söndagarnas 
föreläsningar.
– I snitt brukar vi ha 55 gäster på varje föreläsning. föreläs-
ningarna är också ett sätt för folk att komma ut och träffas. 

Inför varje ny termin sätter styrelsen sig och funderar på tänk-
bara föreläsare. Kvidinge föreläsningsförening är medlemmar 
i Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation, och de 
har en gemensam träff en gång om året. 
– Där får vi många idéer och förslag på föreläsare, säger Ove. 

Han tycker att föreningen lyckats få dit alla de föreläsare de 
har velat ha. Varje termin avslutas med ett musikprogram, i 
år är det Hanna Elwe trio som besöker hembygdshallen sön-
dagen den 6 april.

Eldsjälar och ideella krafter
Ove tror att det stora utbudet av föreläsningar och torsdags-
kvällarna i regi Kvidinge Sockens Hembygdsförening beror på 
många faktorer. 
– Här finns många eldsjälar och ideella krafter. Vårt mål nu 
är att nå den lite yngre publiken. Vi håller på med en hem-
sida där vi kan informera bättre om våra föreläsningar. Vi ska 
också försöka ha lite mer riktade aktiviteter, t.ex. bjuda in en 
föreläsare som riktar sig till speciella intressen såsom sporter 
och sysselsättning. 

på klippanshopping.se under rubriken ”evenemang” kan du läsa mer 
om och se datum för föreläsningarna i kvidinge, både på torsdagar 
och söndagar. Det finns fortfarande chans att lyssna till många spän-
nande gäster! Bland annat kommer Billy Heils Quartett med vokalist 
Maria knutsson torsdagen den 3 april. söndagen den 6 april står 
Hanna elwe trio för underhållningen med musikprogrammet Monica 
Zetterlund i sångernas spegel

Under sommaren kommer de båda föreningarna att göra klart pro-
grammet för hösten 2014. söderås Journalen håller dig uppdaterad 
på vilka spännande föreläsare som kommer på besök!

Aktiva Kvidinge
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Kenny Lindqvist i Hembygdshallen, Kvidinge. 
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Vad kostar det?
Vi har byggt upp sidan 
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som vill annonsera en 
familjenyhet kan göra 
det på ett enkelt sätt 
och samtidigt bestämma 
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ska vara och därmed 
vad den kostar. Varje 
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Mamma och 
Pappa älskar dig

på 2-årsdagen 
den 3 april

Cornelia, Daniel och Isabella

GRATTIS till er
dotter/syster!

Kram från släkten

Carolina Skaarup-Olsson
kapellmästare och sångerska i callinaz

Vad är känslan inför Valborgsmässoafton-
spelningen på Ekebo?
– Det ska bli hur kul som helst! Vi har ju varit 
med på ekebo-festivalen tidigare, och det är 
ju alltid roligt! Men detta är ju ett nytt och 
mera lokalt koncept så det ska bli jättespän-
nande att se hur det faller ut. Vi hoppas på 
mycket folk.

Har Du några nyheter att bjuda på från Cal-
linaz?
– Vi är i full gång med en ny skiva. som det 
är sagt just nu så ska den släppas den 16 maj.

Hur ser sommarens turnéplan ut?
– Den ser hur bra ut som helst! Vi ska bland 
annat till Dansbandsveckan i Malung och vi 
gör även en norrlandsturné där vi bland an-
nat spelar på Täfteå loge.

Lycka till med både Ekebo-spelningen och 
allt framöver!
– Tack!

Donald Laitila
sång och klaviatur i Donnez

Vad tycker du om idén att sammanföra 
”hemmabanden”?
– Det känns som en väldigt bra idé! Det är 
kul att få chansen att få spela på hemmap-
lan. Det finns många bra band i skåne och 
det ska bli kul att dela scen med callinaz och 
canyons. ekebo är ett ypperligt ställe för 
dans och Valborgsmässoafton är en rolig dag 
att spela på. folk är glada och vill gå ut och 
roa sig på Valborg! 

Vad är på gång för Donnez just nu?
– Vår nya skiva är precis färdig. Det är den 
första skivan vi gjort helt på egen hand i vår 
studio. Den släpps den 2 april, så det är otro-
ligt spännande och roligt. Hela sommaren är 
fullbokad med spelningar. Denna sommar 
har vi många spelningar i skåne, bland annat 
i landskrona, Malmö och såklart på ekebo-
festivalen. 
Känns det inte trist att du missar Majbålet 
och den tillhörande alldeles för varma, sön-
dergrillade korven?
– nä. Jag har sett så många majbål. Då är det 
roligare att se folk dansa och ha kul!

Tina Svensson
sång/dragspel i canyons 

Vad har du för förväntningar på Valborgs-
spelningen på Ekebo?
– först och främst är det givetvis kul att spela 
med kollegorna Donnez och callinaz. Det är 
band som finns nära oss geografiskt och eke-
bo känns verkligen ”hemma”. Vi har spelat 
med både Donnez och callinaz tidigare på 
stora festivaler, både i Malung och på ekebo, 
men det är första gången vi har en ”egen” 
spelning tillsammans. 

Vad har ni annars på gång i Canyons just nu?
– Vår senaste skiva har fått väldigt bra recen-
sioner och det är såklart jätteroligt. I sommar 
är det fullspäckat schema och då kommer vi 
tillbaka till bland annat ekebo. Vi ska också 
ut på en norrlandsturné och under våren/
sommaren släpper vi en ny singel. allsången 
i örkelljunga med mig som allsångsledare är 
ett givet sommarinslag, så varken jag eller 
canyons kommer att sitta sysslolösa.

Vad kommer ni bjuda på för musik till Val-
borgsspelningen?
–  Det blir mycket schlagers och melodifes-
tivallåtar och vi ser verkligen fram emot att 
spela för den dansglada publiken på ekebo.  

Dansa in våren...
På Valborgsmässoafton, den 30 april, är 
det dags för en unik spelning på Ekebo. Då 
samlas lokala storheter under ett och sam-
ma tak när ”himmabanden” Donnez, Calli-
naz och Canyons bjuder upp till dans. 
- Det är första gången vi har ”himmakväll 
med himmabanden”, säger Bert Lundqvist, 
PR- och marknadsansvarig på Ekebo, och 
en av dem som kom med idén till Valborgs-
spelningen. 

De tre banden är alla rikskända och har mycket 
nytt på gång. Callinaz som är hemmahörande i 
Klippan håller på och spelar in en ny skiva. Donnez 

från Perstorp släpper sin nya skiva den 2 april och 
Canyons med frontfiguren Tina Svensson från Ör-
kelljunga har nyligen släppt sin senaste skiva. 

Musik med vårmeny
– Banden tyckte att det var en rolig idé och ser 
fram emot att möta våren med publiken. för de 
som vill kommer det även serveras en vårmeny. 
Under tiden maten serveras och avnjuts kommer 
banden även att spela underhållningsmusik innan 
dansen startar på riktigt.

Valborg är en stor danskväll för många och att 
svänga sina lurviga till bra musik är ett utmärkt sätt 
att fira in våren på!
 

ekeBo
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ekebo

20.00 - 01.00 - Entré 200 kr
Trerätters vårmeny inkl entré: 445 kr. 
Boka bord på tel 0431 - 43 22 30
Mer info på www.ekebonoje.se

Fira Valborg på Ekebo med våra tre populära ”himmaband”! 
Det blir en speciell ”himmakväll” den 30 april på Ekebo 

med dans nonstop från 20.30 till 01.00
Önskar ni en helkväll med vårmeny och underhållning av banden 

redan från kl 19 så ring och boka bord. Entréinsläpp kl 20 
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Dansa in våren...
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CAPio
Cityklini

ken

Livskvalité 
heLA livet

AnnikaChristinaZenitaAnette

Nu öppnar sig en helt ny möjlighet för dig som är 
+75 år och listad på Capio Citykliniken i Klippan. 
”Seniormottagningen” invigs nämligen under  
våren. Att höja livskvalitén med både mindre och 
ibland lite större vårdinsatser är det övergripande 
målet.

Genom att ta kontakt med Seniormottagningen får du 
en chans att få svar på dina frågor och funderingar utan 
att behöva boka ett läkarbesök. De som tar emot dig när 
du besöker eller ringer till Seniormottagningen är Capio 
Cityklinikens distriktssköterskor: Annika Nilsson, Christina 
Nilsson, Zenita Julku och Anette Persson. 

Med dem kan du diskutera om problem som kan kän-
nas tunga att prata om. Med åldrandet följer ibland urin- 
läckage, depression, glömska eller allmän trötthet som 
kan dra ner livskvalitén ordentligt. Distriktssköterskorna 
hjälper dig att överblicka din vardag för att skapa före-
byggande och åtgärdande insatser. Här kan du även få 
hjälp med att se över dina mediciner så dessa fungerar 
på bästa vis.
– seniormottagningen ska ha mycket god tillgänglighet. 
Vi kommer ha ett fast telefonnummer där man kom-
mer direkt till oss, utan en massa knapptryckningar och 
knappval, säger Annika Nilsson.

Kan hänvisa till specialistkompetenser
Om det visar sig under hälsosamtalet att det behövs mer 
specialistråd så hänvisas man vidare till personal med rätt 
kompetens på mottagningen.
– skulle man behöva gå  vidare, med exempel ett läkar- 
besök eller skickas vidare till blodtrycksmottagning,  
diabetessjuksköterska eller annan specialistmottagning, 
så finns mycket av den kompetensen i huset, säger Christina. 

Hennes kollega, Anette, fortsätter:
– Det är en trygghet för de äldre att ringa oss och få 
ett inledande hälsosamtal. genom seniormottagningen 
kan vi förbättra hälsan och förebygga ohälsan hos våra 
äldre patienter på många sätt. Vi kommer lägga stor vikt 
på att utveckla verksamheten efter de behov som efter- 
frågas och uppstår efterhand. Vi hoppas bland annat på 
att kunna ha föreläsningar inom aktuella ämnesområden.

Personalen på mottagningen har även möjlighet att, när 
behov föreligger, göra hembesök hos patienten.

Seniormattagningar startar upp på fler och fler ställen i 
Skåne. 
– Det är inget krav att vårdmottagningar ska ha en  
seniormottagning. Däremot är det med i riktlinjerna från 
region skåne och en rekommendation. Vi utgick från de 
förutsättningar som fanns på capio citykliniken i klippan 
och satte oss ner och spånade på hur vi kunde göra det 
bästa av en seniormottagning, säger Christina. 

Även för anhöriga
Seniormottagningen vänder sig även till anhöriga som 
kan höra av sig med sina frågor och funderingar.
– kanske har man en anhörig som är dement och då kan 
man behöva råd och hjälp. Vi är vana vid att bemöta 
och hantera sådana frågor och kan lotsa de anhöriga och 
den drabbade vidare, säger Anette. 

Distriktssköterskorna på Capio Citykliniken ser fram 
emot den nya mottagningen och att få möta alla listade 
seniorer och deras behov. 
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öppnar
Seniormottagning!

Du som är 75 år eller äldre och listad på 
Capio Citykliniken Klippan är välkommen till  

vår nystartade Seniormottagning.

Vårt mål: Förbättrad livskvalité för dig!

Hos oss får du ett personligt bemötande i ett  
inledande hälsosamtal. Vid behov hänvisar vi sedan  

till våra andra specialistkompetenser på mottagningen 
Mer information kommer inom kort i din brevlåda.

Kochs Bageri AB • 0435 - 102 53
Storgatan 28, 264 33 Klippan

Måndag: Isterband med dillpotatis
Tisdag:  Rödspätta, stekt potatis  remouladsås
Onsdag:  Raggmunkar med stekt fläsk & lingon
Torsdag:  Champinionsoppa med nybakad bröd/  
 Pannkaka med sylt och grädde
Fredag:  Kycklingschnitzel med svamprisotto 
Måndag:  Stekt fläsk med löksås & kokt potatis
Tisdag:  Panerad torskfilé med potatismos
Onsdag: Korv Stroganoff med ris
Torsdag:  Löksoppa med nybakat bröd/ 
 Pannkaka med sylt och grädde
Fredag:  Baconlindad kalkonmedaljong med  
 stekt potatis, bearnaisesås
Måndag: Pannbiff med lök & stekt potatis
Tisdag:  Panerad rödspätta med kokt potatis 
 & remouladsås
Onsdag:  Raggmunkar med stekt potatis & lingon
Torsdag:  Musselsoppa med nybakad bröd/ 
 Pannkaka med sylt och grädde
Fredag:  Grillade kyklingben med potatisgratäng
Måndag:  Kåldomar med kokt potatis & brunsås
Tisdag:  Panerad stömming med potatismos
Onsdag:  Lasagne
Torsdag:  Ärtsoppa med nybakad bröd/ 
 Pannkaka med sylt och grädde
Fredag:  Grillade Buffalo-wings med svamprisotto
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Varma baguetter 45 kr  •  Sallad 65 kr
Frukost-tallrik serveras varje dag mellan 7:30 – 10:00.  Pris: 45 kr

DAGENS
LUNCH!
I Dagens lunch 
ingår alltid 
nybakat bröd, 
sallad och kaffe.
Pris: 69 kr

Lunchkuponger 
10 st – 600 kr

Alternativ: 
Fyllda baguetter 
pris från 38 kr 
till 55 kr

VÄLKOMMEN!
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liten i stora världen.
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Min stora, lilla tjej har börjat på dagis. Det är 
en viktig milstolpe i hennes liv, men låt oss nu 
fokusera på MIG. Varför har man inte inskolning 
för mammor? Vem tar hand om en mamma som 
står bakom dagis och bölar? 

Jag försöker vara tuff, stålsätter mig och går in på 
dagis med min lilla gulleplupp. Jag lämnar över bar-
net som börjat gallskrika och säger själv glatt ”Hejdå, 
mamma kommer efter jobb. Puss puss”. Allt medans 
tårarna bränner bakom ögonlocken och barnet skriker 
och sträcker sig efter mig. 

Sen står man i ett buskage och gråter och ringer sam-
bon och snörvlar ”Hur kan vi? Man ska inte lämna 
bort sitt barn. Det här är inte rätt….snörvel snörvel”. 
Jag ser framför mig hur mitt barn gråter, skriker efter 
sin mamma och känner sig övergiven efter mitt hem-
ska svek där jag lämnade henne och gick. 

Till slut snörvlar jag klart och ringer till dagis för att 
fråga hur ledset mitt barn är. Och tänker att ja, jag får 
komma och hämta henne igen, hon är nog inte redo 
för dagis och för att vara utan sin mamma.  Evighets-
långa signaler….det är nog för att dom tar hand om 
mitt otröstliga barn. 
– Hej, det här är Johanna Zachhau. Mitt barn, hur led-
sen är hon? Är jag världens sämsta?

– Vänta ett tag ska vi se var vi har henne, svarar en frö-
ken på andra sidan luren och de fotriktiga sandalerna 
rör sig med raska steg mellan avdelningarna. 

Jag lyssnar efter hennes skrik. 
Det där tvåtusen-decibels 
förtvivlade skriket, men 
jag hör inget. Jag tänker 
att hon kanske är så ledsen 
att hon blivit apatisk 
eller rent inåtvänd. 
Nu, äntligen, fröken-
rösten på andra 
sidan luren.
– Vet du vad, hon 
var ledsen i två 
sekunder efter det 
att du vinkat hejdå 
och nu sitter hon 
här och äter semla. 

Med vänlig hälsning/ 
mamman som inte 
riktigt blivit inskolad 
i att barnet är 
inskolat än…

 



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

Klippanbyggdens natur
Dagfjärilar – något för alla!
Tisdagen den 25 mars kl. 19.00 berättar 
Lars Pettersson, Lund, om fjärilar och  
fjärilsövervakning från Falsterbo i söder 
till Abisko i norr. Lars är forskare på 
Biologiska inst. på Lunds universitet och ko-
ordinator för svensk Dagfjärilsövervakning 
(http://.dagfjärilar.lu.se). 
Arrangörer: Naturskyddsföreningarna i nord-
väst Skåne, KOF samt Studiefrämjandet. 
Samlingsplats: Ängelholms stadsbibliotek 
(hörsalen) Kontaktperson: Inger Persson 
0709 - 24 76 73, milvusmilvus@hotmail.com.

Arbetsdag på Räfshalen och Juskushall
Söndagen den 6 april kl. 9.00 - 12.00 är 
du välkommen att med förenade krafter 
vårstäda ängen och Juskushall. Här finns 
lite av varje att göra, så tillsammans med 
ett glatt humör och kaffekorg kan seka-
tör, grensax o.dyl. vara bra att ta med. 
Välkommna! 
Samlingsplats Räfshalen. Kontaktperson: 
Roland Billquist tel. 0435 - 138 58. 

Perstorp Naturskyddsförening
Fågelskådningens Dag
Perstorp Naturskyddsförening inbjuder till 
Fågelskådningens Dag lördagen den 3 maj 
för inventering av fågelbeståndet, dels  
Uggleskogen med samling vid Uggle-
badet kl. 8.00 och dels vid våtmarken 
med samling kl. 10.00 invid Äggpackeriet. 
Kontaktperson Pia Steffert tel. 0435 - 316 21.

Vandring
Föreningen inbjuder till vandring runt Perstorp-
sjöarna lördagen den 24 maj med samling 
kl. 06.00 vid Perstorp Hotell. Beräknad 
återkomst c:a kl. 10.30. Har alla flyttfåg-
lar kommit? Kontaktperson Pia Steffert tel. 
0435 - 316 21.
Alla är välkomna att deltaga. Medtag gär-
na kaffekorg/matsäck och kikare.

Rönne Hundungdom
Kurser och träningar
Eva Leandersson och Elin Olsson kommer 
att hålla agilitykurs i vår och Alexandra 
Nirsjö håller rallylydnadskurser. Från och 
med månadsskiftet april/maj kommer vi att 
köra friträningar varje torsdag efter kl. 18.00 
och då kommer stugan vara tillgänglig för 
fika.

Tävlingar
Kom gärna och besöka oss på våra klubb-
tävlingar i agility:

•	 6/4 kl. 10.30

•	 22/5 kl. 18.30

•	 5/6 kl. 18.30

•	 24/8 kl. 10.30

•	 28/9 kl. 10.30

•	 19/10 kl. 10.30

30/5 kommer Rönne Hundungdom att hål-
la årets första officiella tävling i agility, vi 
räknar med att få många anmälningar då 
vi kör både klass 3 och lagtävling. Vi kom-
mer också hålla en tävling i rallylydnad 
13/7. 

Är ni nyfikna och vill veta mer är ni hjärtligt 
välkomna att besöka oss, mycket är på 
gång på klubben.

Ljungbyheds Golfklubb
Golfträning för ungdommar 2014
Informationsmöte torsdagen den 10 april 
kl. 18.30 i klubbhuset där ni kan ställa frå-
gor inför säsongen 2014 till Klubbens Pro 
Teddy Melén. 
Träningsstart är planerad till den 6 maj 
och man får låna klubbor om det behövs. 
Frågor? Kontakta Teddy M. på telefon 
0708 - 25 98 25. 
Alla ungdomar hälsas välkomna.
Ljungbyheds Golfklubb: Ungdomskommitté

Tack till Föreningssidans sponsorer!

Föreningssidan

Dansföreningen Saltito
Årsmöte
Vi bjuder in till årsmöte. Kom och gör din 
röst hörd 30 mars kl. 16.30 i Saltitos lokal 
på Ö. Teatergatan 7 i Klippan. Skicka din 
anmälan till Marie@Saltito.se eller skriv 
upp ert namn i lokalen.

Söderåsens Brukshundklubb
Genomfört årsmöte
Torsdagen den 13 februari avhölls årsmötet. 
När genomgången av den genomförda 
verksamheten för 2013 och planerna för 
2014 var gjord, var det dags för val av 
styrelse. Efter 10 år valde Olle Nilsson att 
lämna ordförandeposten och ersattes av 
Bengt Hellman. Även en ny sekreterare 
valdes, Lina Nilsson, liksom ny ledamot 
Agneta Andersson och nya suppleanter, 
Roger Lundqvist och Lena Johansson. Kvar 
på sina poster (valda på 2 år sedan ti-
digare) finns vice ordförande Christofer 
Lövgren och kassör Katarina Molin.
Vid mötets slut delades även ett stort antal 
vandringspriser för uppnådda tävlings-
prestationer ut, såsom klubbmästare, baro-
metermästare m.m. i samtliga grenar där 
klubben haft tävlingsekipage under det 
gångna året; bruks, lydnad, rallylydnad, 
agility och utställning.
För mer information se klubbens hemsida, 
www.soderasensbk.se eller kontakta PR-info- 
ansvarig, Bibbi Berglund på 070 - 732 09 12 
eller via bibbi.berglund@telia.com.

Klippans Förenade Fotboll
Prova-på-dag
Åbyvallen - Lördag 12/4 är det prova-på-
dag för pojkar mellan kl. 10.00 - 12.00 och 
för flickor mellan kl. 12.00 - 14.00. Prova 
på att träna och träffa ledare för respektive 
lag. Vi bjuder på korv och dricka för alla 
barnen. Utskick kommer att delas ut i sko-
lorna i slutet på mars - början av april. 
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PRO Klippan
Årsmöte - ett evenemang i framgångens tecken
PRO Klippan har haft årsmöte i Klippans 
kulturcenter. Cirka 170 medlemmar del-
tog. En bejublad konsert hölls av gruppen 
Skånska mannar. Att åhörarna trivdes och 
uppskattade den musikaliska underhåll-
ningen var inte att ta miste på. Föreningens 
medlemsutveckling är mycket god. Bara 
under det senaste året har föreningen fått 
85 nya medlemmar och var vid årsskiftet 
721. Verksamhet sker på en mängd om-
råden. Under 2013 hade föreningen 700 
aktiviteter – studiecirklar, friskvård, resor 
och utflykter, stora och små möten m.m. 
Drygt 8.600 personer deltog i de olika 
aktiviteterna.
Föreningen arbetar verkligen i medvind! 
Efter årsmötet består styrelsen av: 
•	 Stig Ålund, ordförande
•	 Gudrun Aldén, vice ordförande  
 (och ansvarig för resor)
•	 Marianne Wester, sekreterare
•	 Sonja Lindell, kassör
•	 Vanja Karlsson, studieorganisatör (nyvald)
•	 Birgit Björk, ledamot  
 (och friskvårdsansvarig)
•	 Kerstin Gustafsson, ledamot (och vice sekr.)
Ersättare består av:
•	 Ann-Catrine Berggren  
 (även medlemsansvarig)
•	 Carsten Larsson
•	 Gun Olsson
•	 Bo Liljekvist

Aktiviteter
•	 27/3 Bussresa till Ullared. Bussen hämtar 
 på Kvantum kl. 8.45 och på Torget kl. 9.00.
•	 1/4 Styrelsemöte
•	 8/4 Medlemsmöte med underhållning 
 på Restaurang Senioren.
•	 14/4 Dans i Tingvalla, Åstorp. Kent  
 Borgström spelar.
Mer information finns på PROs hemsida 
www.pro.se/klippan eller ring Stig Ålund, 
ordförande, på 0435 - 126 16 eller Gudrun 
Aldén, vice ordförande, på 0435 - 212 29.

Åsbo Ryttarförening
Körtävling
Körtävling på Åsbo Ryttarförenings anlägg-
ning den 5 april. Dressyr och precision för 
ponny och häst. Första start kl. 10.00.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

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

SPF Färingtofta
Vårfest
Vårfest kommer att hållas i Tornsborgs 
Tivoli lördagen den 3 maj kl 18.00, 
STÄMBANDET (f.d Munch:s Trio) spelar. 
Mat serveras kl. 18.00 och insläpp är  
kl 17.00. Pris 200:- för egna och stöd- 
medlemmar i SPF Färingtofta. Medlemmar 
från andra pensionärsföreningar betalar 
300:-. Anmäl senast 24 april till telefon 
0435 - 44 10 64. Välkomna.

Motionsdans
SPF Färingtofta inbjuder till motionsdans i 
Tornsborgs Tivoli, Färingtofta:
•	 Torsdagen	den		27	mars	kl.	14.00	–	17.30
 BENGT HEDIN spelar.
•	 Torsdagen	den	10	april	kl.	14.00	–	17.30
 ORIENT spelar.
•	 Torsdagen	den	24	april	kl.	14.00	–	17.30
 TUBOYS spelar.
Vi bjuder på kaffe. Alla föreningsanslutna 
pensionärer är välkomna. Medlemskontroll.

Månadsmöte
Tisdagen den 8 april kl. 14.00 i Församlings-
hemmet, Färingtofta. Efter förhandlingarna 
visar Seniorshopen Helsingborg vårens 
mode. Kaffeservering. Hjärtligt välkomna.

Kvidinge Hembygdsförening
Torsdagskvällar
Kvidinge Hembygdsförening har kom-
mit igång med vårens ”Torsdagskvällar 
i Kvidinge Hembygdshall”. En mångårig  
tradition att på hösten och våren göra 
ett tjugotal program och alltid en 
Torsdagskväll kl.19.00.

•	 27 mars berättar Hushållningssällskapets 
VD Sven Fajersson i Kristianstad om mo-
dern kunskapsorganisation inom lantbruk 
och landsbygd.

•	 3 april återkommer Billy Heils Quartett 
och denna gång med ”Svenska schlagers 
genom 1900-talet”,med Maria Knutsson 
som solist och berättare.

•	 10 april är det ”Anett på Boäng”. Anette 
Nilsson berättar om sin trädgårdspassion-
odla i fransk potager stil.

För mer information ring: 073 - 814 41 87 
eller 0435 - 200 83.

Klippans Frimärksungdom
Frimärkets dag
Frimärkets dag firas i Klippan den 29 mars 
kl. 10.00 - 15.00 på Studiogården 47:an 
(Storgatan 47). Tag med dina frimärken så 
värderar vi dem, utan kostnad. Fritt inträde. 
Program: frimärksutställning, ungdoms-
hörna, plockbord och försäljning av nya 
frimärken (även Zlatanmärkena). Särskild 
Förstadags stämpel och lotteri med mera. 
Flera handlare kommer.

Gråmanstorps  
Bygdegårdsförening
Årsmöte
Fredagen den 28 mars kl. 19.00 i Bygde-
gården. Stadgeenliga ärende, val till 
styrelse och uppdrag i stödföreningen. 
Underhållning och lite mat efter mötet 
till en kostnad av 150 kr/pers. Anmälan  
senast 25 mars till Elsie 0435 - 105 67. 
Välkomna, Styrelsen.

Föreningen Norden
Informationssatsningen kring bruksområdet
Vid Föreningen Nordens senaste möte på 
Biblioteket berättade Christer Jönsson och 
Helene Stalin Åkesson om informations-
satsningen kring bruksområdet. De upp-
satta podierna med informativ text är ett 
lämpligt mål för promenaderna i vårsolen. 
Broschyr med podiernas placering finns 
på Klippans Bibliotek men texterna måste 
läsas på plats! Annars blir det för enkelt!
Vid genomgången kunde man på en skiss 
ana en luftfärdsballong i luften strax norr 
om Klippan. Den syftade knappast på 
den överviktige Sam Ask som vilar på 
kyrkogården i Gråmanstorp men kanske 
snarare på vackra Anna därifrån som 
förgäves väntade på sin ballongfarande 
Nils Strindberg, deltagaren i André-
expeditionen.
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Klippanfestivalen, lotteriförsäljning och tomtegrotta på jul-
marknaderna i Klippan och Ljungbyhed, insamling av barriga 
julgranar efter jul och leverans av påskris till påsk. 

Det är bara några av de aktiviteter och evenemang som Lions Club i Klip-
pan hittar på för att samla in pengar till olika projekt.
– Vi är en välgörenhetsorganisation. 50 % av våra insamlade pengar går 
till lokala projekt, och resterande 50 % går till nationella och internatio-
nella projekt, säger Börje Svahn som varit medlem i snart 15 år och är 
klubbens kassör. 

På presidentposten sitter Bengt Persson för tillfället. Inom klubben är 
man president i ett år och lämnar sen vidare till någon annan som tar 
över. 
– Vi är i dagsläget 23 medlemmar, den äldsta 96 och den yngsta 47 år. Vi 
har 4 olika aktivitetsgrupper som sysslar med våra projekt. en gång i må-
naden har vi möte i klubblokalen i klippan. Utöver det brukar aktivitets-
grupperna träffas hemma hos varandra en gång i månaden, säger Bengt.

100 % till ändamålet 
Lions finns i merparten av världens länder.
–  all administration bekostas av medlemsavgifterna. Det innebär att 100 % 
av alla pengar vi samlar in går direkt till de projekt som vi stödjer, säger 
Börje.

För det mesta bestämmer varje klubb själv vad de insamlade pengarna 
ska gå till. Ibland kommer det påbud från Lions Club Sverige med rekom-
mendationer eller uppmaningar till specifika insamlingar. Vid katastrofer 
kan det hända att man går ut med insamlingsbössorna för att snabbt 
kunna bidra med hjälpinsatser.   

De senaste lokala projekten som Lions Club Klippan arrangerat och sam-
lat in pengar till är bland annat gåsamiddag för de som bor på kommu-
nens äldreboende, disco på Ekebo för ungdomar med handikapp, särsko-
lorna och Klippantjejen Jasmin Anderströms hjälpprojekt i Sri Lanka (se  
Söderås Journalen september 2013). 

Träffas, trivas, tjäna
– att vara med i lions förenar nytta med nöje. Vi har väldigt trevligt när 
vi träffas och man knyter många kontakter, säger Börje.

Lions Club Klippan välkomnar väldigt gärna fler i sin gemenskap. 2:a 
onsdagen varje månad har man medlemsmöte i lokalen på Ängelholms-
gatan 9 (samma byggnad som Sågen i Klippan). Ännu har man inga 
kvinnor i klubben, men alla är välkomna!   
– Våra ledord består av tre T: träffas, trivas och tjäna, avslutar Bengt. 
   

Förenar nytta med nöje
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Välkommen till oss!
Träffas - Trivas - Tjäna

Vill du hjälpa andra människor?

Vill du söka nya erfarenheter och nya bekantskaper? 
Som medlem i Lions lär du dig nya saker och gör nya bekantskaper. Vi jobbar 

i olika aktivitetsgrupper som gör arbetet lättare och mer intressant.

Kom gärna till ett av våra månadsmöte i Klippan!  
2:a onsdagen varje månad träffas vi i lokalen på Ängelholmsgatan 9 

(samma byggnad som Sågen i Klippan).

Ring Bengt Persson för mer info. Tel kvällstid 0435 - 152 49

Köp en 
påsKbjörK!
Ett enkelt sätt att 

stödja Lions! 
 

Privatpersoner och  
företag ring vår 

“Påskbjörkgeneral” 
Gert Glans 0701- 43 82 35  

och beställ.

 
 

stöd Lions 

insamling!

 

Vi som är med i Lions 
använder vår fritid till att 
hjälpa andra människor. 
Vi är 1,35 miljoner medlem-
mar totalt och 12 000 i Sverige 
som förbättrar livskvalitén för 
människor i vår närhet och 
runtom i hela världen. 

Några av våra aktiviteter är:  
insamlingar, påskbjörkför-
säljning samt andra hjälpverk-
samheter på lokal, nationell 
och internationell nivå. Alla 
insamlade medel går oavkortat 
till ändamålet. (Alla administra-
tiva kostnader dras från medlems- 
avgifterna.) 

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

Öppettider:
måndag  10 - 18
tisdag  stängt
onsdag - fredag  10 - 18
lördag  10 - 14

Äntligen trädgårdstid!

CAMP KARSHOLM
Paintball

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

För svensexor, möhippor,  
företag eller kompisgänget!
DAGS ATT PLANERA ÅRETS SÄSONG! 
Välkomna!  o

mbyggda 

banor!

Hög tid att 
se över
sommar-
hjulen!
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Lagom till HardRock Salong i Klippan firade 5 år fick 
Frida Lundblad, ägare och grundare, besked om att 
hon blivit Årets företagare i Klippan. 

Söderås Journalen tittade in på salongen för att säga grattis 
och ställa den klassiska frågan: Hur känns det?
- Det är otroligt stort för mig att bli Årets företagare i klippan, 
ja, det är rent ut sagt skitroligt, säger en mycket glad vinnare.

När Frida Lundblad startade HardRock salong för fem år se-
dan var hennes tanke så klart att det skulle gå bra, men att 
det skulle gå så här bra hade hon inte vågat hoppas på. För 
henne har mottot alltid varit ”The sky is the limit”. Under de 
här fem åren har mycket hänt. Salongen och frisörerna som 
jobbar där har fått många prestigefyllda priser.

Eget märke och spännande framtidsplaner
Frida Lundblad och HardRock Salong har ständigt nya idéer 
och givetvis finns det framtidsplaner med i beräkningarna.
– Jag och mitt crew har många spännande planer på gång. 
Jag kan avslöja att en av våra nya satsningar är lanseringen av 
mitt eget märke inom hairextensions. och sen är det en del 
annat på gång, avslutar Frida lite mystiskt.

Företagarna i Klippan
Priset delas ut av föreningen Företagarna i Klippan. Deras mo-
tivering till att Frida skulle få priset lyder på följande sätt:

”Allt sedan starten 2009, veckan efter studenten, har Frida 
Lundblad visat en extraordinär talang på entreprenörskap. Ef-
ter fem år med goda ekonomiska och yrkesmässiga resultat 
uppvisar företaget en personalstyrka på fem personer. Utöver 
frisörtjänster har verksamheten utökats med nagelteknologi, 
frisörprodukter och att utbilda andra frisörer. Salongen är inte 
traditionell, utan sticker ut genom Fridas egen stil som en 
kreativ och trendsättande företagare. Inspiration och nyhe-
ter hämtas från mässor, såväl i Sverige som utomlands.Frida 
Lundblad är en mycket god representant för kvinnligt företa-
gande och entreprenörskap.”

Söderås Journalen och Adapt Media utropar ett Stort grattis!

Massor av 
anledningar 
att fira!

Nu BöRJAR DET VÅRAS!
Visst är det underbart med solen, men då och då be-
höver man kunna stänga ute det skarpa solljuset.

I Söderås Journalens månadstävling är priset nästa gång 
2000:- i presentkort hos MP Solskydd. MP Solskydd säljer 
och installerar måttbeställda markiser, persienner samt plis-
sé-, lamell-, rull-, skärm- och mörkläggningsgardiner. MP Sol-
skydd skräddarsyr lösningar för varje kund och gör kostnads-
fria hembesök för måttagning och förslag.

Ta chansen att kunna njuta av våren och solen med rätt sol-
skydd!

Skicka din motivering senast den 1 april och berätta varför 
just Du ska vinna till:

Adapt Media
Norra Skolgatan 2
264 33 Klippan

Glöm inte att märka kuvertet 
med ”MP Solskydd”

Vinn 
presentkort hos 
MP Solskydd 

Lycka till! 

Årets
 

fÖret
AgAre

i kli
PPAn

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

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

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

Blommor 
• Brohällans Blommor, Storgatan 27, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-151 51
  brohallansblommor@telia.com

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

Byggnadsarbeten 
Bengtas Bygg & Montage, Sävgatan 10A, 284 33 PErSTorP .................... 0704-334071
  bengtas_byggmontage@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

Byggvaror 
• Algot Anderssons Trä & Byggvaror, Landskronaväg. 671, 257 30 rYdEBäcK .. 042-22 10 55
  www.anderssonstraobygg.se, info@anderssonstraobygg.se
• BVL Söderåsen, Böketoftavägen 19, 268 77 KÅGErÖd ........................... 0418-803 55
  www.bvlab.se, henrik.sjogren@bvlab.se
• optimera Svenska AB, Storgatan 81, 264 31 KLIPPAN ........................  0435-44 89 50
  www.optimera.se, klippan@optimera.se

Cykelaffär
• Ekstrands cykel, Storgatan 17, 264 33 KLIPPAN ................................. 0435-71 14 13
  www.tvahjulsmastarna.se, klippanscykel@telia.com

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

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

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

Fastighetsbolag 
• riksbyggen Klippan, Storgatan 35, 264 21 KLIPPAN ............................. 0771-860 860
  www.riksbyggen.se
• Treklövern Bostads AB, Storgatan 43, 264 32 KLIPPAN ........................... 0435-121 00
  www.treklovern.se, kundtjanst@treklovern.se
• Åke dahl Fastighets AB, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ....................... 0435-71 94 11
  www.dahlfastighetsab.se, info@dahlfastighetsab.se

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

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  ........................... 0702-78 48 81
  salongmonica@hotmail.com

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

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

Fönster
raymont AB, Gråmanstorp 1044, 264 91 Klippan ................................... 0701-44 84 85
  www.raymont.se, info@raymont.se

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

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

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

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

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

Inramning
• Idérika ram, Ekbacken 693 Bonnarp, 264 53 LJUNGBYHEd ................ 0704-49 05 48
  www.iderika.nu, info@iderika.nu

Kanotuthyrning
djupadalsmölla Kanotuthyrning, djupadalsmölla 4965, 
 264 54 LJUNGBYHEd,  ....................................................................... 0435-77 00 41
   www.djupalsmolla.com

Kläder
• Basthi, Storgatan 32 c, 264 33 KLIPPAN ................................................ 0435-157 15
• Gunns Mode, Storgatan 32d, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-101 15
  www.gunnsmode.se, info@gunnsmode.se
• Lukas By Basthi, Storgatan 32, 264 33 KLIPPAN .................................... 0435-104 97

Söderås

Vill du synas här? Gå då in på 
www.soderasjournalen.se/bransch 

eller ring 0435 - 77 90 54

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



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

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

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

Lackering (metall, trä och plast)
Estate color research AB, Mörsarevägen 6, 264 51 LJUNGBYHEd .......... 0435-44 15 43
  www.estatecolor.se, info@estatecolor.se

Livsmedelsbutik
• Hemköp, Storgatan 8, 264 52 LJUNGBYHEd ....................................... 0435-44 10 30
  info.ljungbyhed@hemkop.se
• IcA Kvantum, Ladugårdsvägen, 264 36 KLIPPAN .................................... 0435-296 00
  www.ica.se/kvantumklippan, hakan.cronberg@kvantum.ica.se
• IcA Supermarket, Storgatan 21, 264 33 KLIPPAN ................................... 0435-106 04
  www.ica.se, thomas.c.carlsson@supermarket.ica.se

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

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

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

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

Paintball
• camp Karsholm, 284 21 PErSTorP ........................................ Anders 0705-90 32 11
  anders@perstorp.seths.se.......................................................Johan 0733-30 28 71

Radio-TV
Antennsystem Skåne, Allarp 763, 260 70 LJUNGBYHEd ............................ 0435-508 20
  www.antennsystem.com, info@antennsystem.com
• Görans Ljud & Bild, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-131 67
  www.klippan.euronics.se, klippan@euronics.se

Redovisning, Revision
• Bdo, Box 103, 264 33 KLIPPAN ......................................................... 0435-76 61 31
  www.bdo.se, peter.jelinek@bdo.se
• Hr redovisning, Storgatan 26, 264 33 KLIPPAN ..................................... 0435-152 91
  www.hr-redovisning.se, jenny@hr-redovisning.se

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

Restaurang & Pizzeria
• BEST WESTErN Hotell Klippan, Åbyplan 3, 264 33  KLIPPAN ................... 0435-120 10
  www.bestwestern.se, reception@hotellklippan.se
• Evas catering, Kärrvägen 1, 264 70 KLIPPAN ......................................... 0435-224 41
  www.et-catering.se
• Jollis Kebab och restaurang, Klostervägen 2, 264 35 KLIPPAN ................ 0435-125 40
  valentinas.ke_1@hotmail.com
• Nya Pålles, Fabriksvägen 8, 264 39 KLIPPAN ...................................... 0706-72 55 37
  bohaget@hotmail.com
• Smörgåskupén, ängelholmsgatan 25, 264 38 KLIPPAN........................ 0702-78 48 93
• restaurang & Pizzeria chaplin, Åbyplan 2, 264 33 KLIPPAN .................... 0435-107 86
• Åsas Skafferi, Bruksgatan 29, 264 33 KLIPPAN ................................... 0760-71 50 72
  asahanol@gmail.com

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

Snickeri
• Jolu AB, Villagatan 16, 264 31 KLIPPAN ............................................... 0435-711 999
  www.joluab.se, joluab@telia.com
• Ydhags Specialsnickeri, Förrådsvägen 11, 260 70 LJUNGBYHEd .......... 0707-41 10 63
  www.snickeriet.info, info@snickeriet.info

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

Tandläkare
• Bert-Åke Andersson, Storgatan 20, 264 33 KLIPPAN .............................. 0435-104 69
  www.tandklippan.se, liba1@telia.com 
• oral design, Järnvägsgatan 11, 264 38 KLIPPAN ................................... 0435-153 10
  www.oraldesign.se, info@oraldesign.se
Tandvården Ljungbyhed, Tandl. Michal Wachalski
 Infanterigatan 10-12, 264 51 LJUNGBYHEd ......................................... 0435-44 08 00

Taxi
• Taxitjänst AB, Östra Sandgatan 6, 252 27 Helsingborg ............................ 0435-140 05
  www.taxitjanst.se, info@taxitjanst.se ................................................... 042-120 200

Tryckeri
• Adapt Media, Norra Skolgatan 2, 264 33 KLIPPAN ............................... 0435-77 90 50
  www.adaptmedia.se, info@adaptmedia.se
A-tec Grafiska, Fabriksvägen 6, 264 39 Klippan ......................................... 0435-155 10
  www.atec.nu, info@a-tec.nu

Trädgård
Billy & carina Trädgårdanl. HB, Svenstorp 897, 264 51 LJUNGBYHEd ...... 0705-54 88 14
  billyocarina@telia.com
• Bjärhus Växtbutik, Bjärhus 7742, 264 93 Klippan .................................. 0435-102 95
  www.bjarhus.se, vaxtbutik@bjarhus.se
• Lilla Kloster Service AB, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ...................  0709-49 83 28
  lillaklosterab@telia.com
Peter von Krassow Trädgårdsfirma, Bjärröd 1004, 284 91 PErSTorP ...... 0708-67 68 89
  www.petervonkrassow.se, garden@petervonkrassow.se

Veterinär
Jennyhill djurklinik, Hörsdalsvägen 152, 265 72 KVIdINGE ...................... 0435-48 11 30

VVS & Rörmokare
• rörmontage, Storgatan 16, 264 33 KLIPPAN ....................................... 0435-71 12 75
  www.rormontage.se, rormontage.tommy@telia.com
Theisners rör, Fabriksallén 25, 264 36 KLIPPAN ..................................... 0706-32 74 94

Värmepumpar och kylanläggningar
• A4U i Skåne AB, KVIdINGE .................................................................. 0706-24 82 29
  www.a4uab.se, info@a4uab.se

BRANSCHREGISTER

Söker du byggfirma, 
veterinär eller tandläkare?
I detta Branschregister hittar du  
snabbt och lätt din lokala kontakt!
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ElEctrolux DammsugarE 
ZEO5410

DubbElt 
våffEljärn 
obH norDica

Panasonic 32” lED-tv
L32B6

Panasonic 50” lED-tv
L50B6

Panasonic strykjärn
NI-W900

iPaD air
WIFI, 16GB

grunDig klockraDio
SC390

rEtro-raDio/cD
roadstar HRA1500M

inbyggnaDs-HögtalarE
6,5” 80W RMS

obH norDica Pannkaksjärn

449:-

299:-

ord. pris 599:-

ord.pris 1195:-

ord.pris 1195:-

ord.pris 349:-

4.290:-

249:-

995:-

699:-
Öppettider: 

Mån - fre 10 - 18 
Lör  10 - 14

www.klippan.euronics.se

5.1 HEmmabio-PakEt
avr-161 + Hkts 9

549:-

995:-

5.990:-
2.990:-

5.990:-

Fritt hemkörd och inkopplad

Fritt hemkörd och inkopplad


