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 TEAM SANDRA

AnnonsFÖRSÄLJNING:  
annons@soderasjournalen.se • 0435 - 77 90 54

Omslaget:  
Per-Anders ”Snogge” Svensson på Colorama har nu 
även startat låsföretaget Klippans Lås & Säkerhet. 

Lilla bilden:  
Hörselspecialistens reception och kundmottagning 
sköter Nicole Kurzewski om.

Handla och annonsera lokalt!
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Handla lokalt – och annonsera lokalt! I kristider handlar det om att slå vakt om 
de lokala företagen, och om att stötta Söderåsjournalen, köpmännens egna lokala 
magasin.

Sedan Coronaviruset har våra köp- och levnadsvanor förändrats radikalt. Corona-
viruset har medfört att vi bedriver ett f lerfrontsslag som innebär stora utmaningar.  
Förutom att vinna slaget mot viruset, värna om liv och hälsa hos våra med-
människor handlar det om säkerställa att våra företag och anställda kommer ur 
den här krisen helskinnade.

Vardagen idag har inneburit att människor isolerar sig i sina hem, skolor stänger, 
nöjes- och idrottsevenemang ställs in eller skjuts på framtiden och centrum blir 
allt mer folktomt. Det har blivit vardag med nyheter om företag som tvingats till 
permitteringar och företag vars branscher blöder. Vi riskerar att lokala företag, och 
dess anställda, tvingas in i en ekonomisk kris.

Söderåsjournalen och Adapt Media är inte på något sätt förskonade från det här. 
När våra kunder har problem får det till följd att företag varken annonserar eller 
beställer trycksaker, med kraftigt minskade intäkter som följd.

Här i Söderåsjournalen och på vår Facebooksida arbetar vi med att synliggöra 
lokala företag och uppmuntra till lokal handel. Tillsammans måste vi hjälpas åt 
så att företagen finns kvar även efter Coronakrisen och när livet återgår till det 
normala. Den uppmaningen gäller också marknadsföringen. Fortsätt annonsera 
lokalt före globala sociala kanaler utan lokal redaktionell förmåga. Varje investe-
rad annonskrona möjliggör för oss att fortsätta skriva, fotografera och filma lokala 
evenemang och nyheter.

Handla lokalt. Annonsera lokalt. För hela Söderåsområdets skull.

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70
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Att handla lokalt ger dig mycket mer än produkten du köper.
Att handla lokalt bidrar till att vi kan  
behålla det breda urval vi har lokalt.
Att handla  lokalt gör att företag får  
möjligheten att ge ditt barn sommar- 
jobb, stötta idrottsföreningarna och  
sponstra vinster till lotterier.
Vi uppmanar alla att stötta vårt  
gemensamma näringsliv  
och handel.
VÅRA LOKALA BUTIKER  
ÖVERLEVER INTE UTAN DIG. 
STÖTTA DEM IDAG OM DU  
VILL HA KVAR DEM I MORGON!

Tänk på att butiker på nätet aldrig:
• Stöttar din lokala idrottsförening

• Ger ditt barn sommarjobb
• Sponsrar vinster till skolarrangemanget

DET GÖR DITT LOKALA NÄRINGSLIV!

HANDLA LOKALT IDAGHANDLA LOKALT IDAG
I MORGON KAN DET VARA FÖR SENT!I MORGON KAN DET VARA FÖR SENT!
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Norra Skolgatan 2 i Klippan  |  0435-77 90 50  |  www.adaptmedia.se

Vi       webb! 
Välkommen till din lokala expert på webblösningar. 

Vi kan hjälpa ert företag med allt från enkla  
hemsidor till uppsättning av webbutik. 

Enkelt ordersystem till Sweet Harmony
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I takt med att allt fler beställer lunch och äter hos Sweet  
Harmony har de valt att ta hjälp av Adapt Media som skapat ett 
onlinesystem där du beställer och swishar betalningen, sen är 
din mat klar för avhämtning på bestämd tid.

– Det är perfekt för oss som kan förbereda maten och ha den klar på ut-
satt tid. Som kund behöver du inte stå och vänta på din mat eller för att 
betala utan det är bara snabbt in och hämta maten. I Coronatider är det  
extra bra eftersom vi minskar risken för kö. Vi kommer även ut med maten 
till de kunder som inte vill, eller kan, gå in och hämta sin mat, förklarar 
Annika.

Beställ på sweetharmony.se
Gå in på hemsidan sweetharmony.se och beställ, senast 30 minuter 
senare kan du hämta din mat.
– Vi har även tryckt upp menyer för de som vill ha med sig det hem eller till 
jobbet. Välkommen att testa vårt nya bokningssystem, avslutar Annika.

Nyhet hos Sweet Harmony
– beställ hemma, 
 hämta på plats

Så här enkelt beställer du:

1. Gå in på sweetharmony.se och klicka dig 

vidare till online-beställningen.

2. Välj mat, tillbehör och dricka genom att 

lägga dem i varukorgen.

3. Gå till kassan och fyll i dina uppgifter. 

Har du några speciella önskemål om till 

exempel din beställning eller hämtnings-

tiden, fyll i det under ”Mer information”. 

4. Mata in ditt Swish-nummer (ditt mobil-

nummer) och slutför beställningen. Gör 

du beställningen via din telefon så öpp-

nas Swish-appen upp automatiskt. Betala 

i appen för att slutföra din beställning.

5. En halvtimme senare är maten klar för 

att hämtas hos Sweet Harmony.

Takeaway

Sweet Harmony
  www.sweetharmony.se      076-318 77 75  

meny

20-0887 Meny A5 4-siding Sweet Harmony.indd   1 2020-12-16   11:26

Missa inte vår 
Missa inte vår 

Take away meny
Take away meny

– nu även med 
– nu även med 

möjlighet att beställa 
möjlighet att beställa 

via hemsidan
via hemsidan
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Välkommen till matparadiset

Dymöllans Ålrökeri

Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus 7738, Klippan
Ordinarie öppettider: Tors – Fre 10-18 och Lör 10-13

Butiken öppnar för säsongen den 4 februari.

Bonnarps Hjortgård, Bonnarp 664, Ljungbyhed
Ordinarie öppettider: Sista lördagen i månaden, kl. 11-14

Övarps Gårdsbutik, Övarps vägen 4082, Klippan
Öppettider: Tors – Fre 10-18, Lör 10-15 och Sön 12-14

Butiken öppnar för säsongen den 28 januari.

Dymöllans Ålrökeri, Dymöllan 2359, Klippan
Ordinarie öppettider: Tis – Fre 10-17 och Lör – Sön 10-16

Söderåsen – denna underbara del av Sverige är ett matSöderåsen – denna underbara del av Sverige är ett mat
paradis. Här finns massor av gårdsbutiker med kvalitetsparadis. Här finns massor av gårdsbutiker med kvalitets
kött. kött. 

Bjärhus gårdsbutik 
Bjärhus gårdsbutik med sitt charkuteri är berömt för sina  
korvar som de fått priser och utmärkelser för genom åren. 
Ambitionen är förstås att fortsätta vinna priser även i fram-
tiden, även om det viktigaste är att ha nöjda kunder som 
kommer till baka. Köper du korv från Bjärhus så vet du att är 
svenskt rakt igenom och eko logiskt.

Övarps gårdsbutik 
Mellan Östra Ljungby och Stidsvig ligger Övarps gårds-
butik. Här går djuren fritt på gården och i hagarna precis  
som förr i tiden. Köttet som säljs smakar precis som förr i 
tiden med. Hit reser man om man uppskattar god mat 
till ett bra pris. Här har djuren haft en bra resa genom  
livet, från födsel till slakt. Det får djuren i Övarp, här finns 
inga hemligheter, inga köttskandaler. Inga färgmedel eller 
till satser. Äkta svenskt kött och inget annat.

Bonnarps Hjortgård
I Bonnarp finns det en gårdsbutik som specialiserat sig på 
viltkött. Här är det öppet sista lördagen i varje månad mellan  
kl. 11 och 14. Letar du efter charkprodukter av vilt, färska 
och frusna styckningsdetaljer från hjort, älg, rådjur, vildsvin, 
vildgås, fasan, gräsand, duva, hare, kanin och mufflon har 
du hittat rätt. Här finns även ett Bed and Breakfast som har 
öppet året runt – givetvis med vilt till frukost!

Dymöllans ålrökeri
Letar du efter fisk, skaldjur eller ål? Besök då gårdsbutiken 
Dymöllans ålrökeri som har ett stort sortiment av egen-
rökta produkter, inlagd sill och fiskdelikatesser. Ett måste att  
besöka för dig som älskar havets läckerheter.
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070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Helhetslösningar till  
ditt bygge/renovering

Adress:
Söndraby 7632
264 37 Klippan

Mobil:
0731-57 66 13
E-mail:
toni.snickeri@telia.com

Fyshuset bygger ut
Träningsanläggningen Fyshuset som bli
vit ett koncept och en plats folk pratar om 
har byggt ut och blivit större. 

I tider när vi ska hålla avstånd har den  
möjligheten ökat när gymmet blivit större 
och uppdelat i olika avdelningar. Folkhälso-
myndigheten trycker på att fysisk aktivitet, 
träning, är bra för folkhälsan om det sam-
tidigt vidtas åtgärder för att minimera risken 
för smitta. 

Träning på låg eller måttlig ansträngnings-
nivå stärker kroppens immunförsvar vilket 
är positivt i dessa tider. Fyshuset har vid-
tagit alla åtgärder som går och har begränsat  
antal som får vistas i lokalerna för att träna. 
Det finns möjlighet att torka av utrustningen  
och hålla avstånd till varandra. Grupp-
träningen sker i mindre grupper och med ett 
helt nytt våningsplan finns det inga ursäkter 
till att inte komma igång och träna!

Vem är Kung fu för?
Barn och ungdomar 7-15 år som vill träna kampsport, självförsvar 
och akrobatik. Du får lära fallteknik, kast/svep, grepp, springa på 
väggar, göra volter och häftiga vapen och mycket mer.

Vuxna och ungdomar 16 år och äldre som vill lära sig Shaolin 
Kung Fu, traditionen, mönster, vapen träning, applikationer samt 
mycket mer. Passar bra för dig som vill bli starkare, smidigare, mer 
flexibel samt tycker om att träna tillsammans i grupp och ha kul.

Kom gärna och testa!
Barn och ungdomar nybörjare 7-15 år: kl. 15.00 - 16.00
Vuxna och ungdomar 16 år+: kl. 13.00 - 14.00
Terminsstart: söndag 7/2

Kontakta Marcus Rexwall på 0761-270 883

Välkommen till våra fräscha lokaler på Sågen, Ängelholmsv. 9.

för barn och vuxna

Aktiv Ungdom Kung Fu Klippan
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Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14 Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14 
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75

Alla naturliga 

SPA-produkter 

hittar du hos oss!

Järnvägsg. 31, Klippan

Tel. 073-503 26 01

ÖPPET

Mån, Tis: 11–15

Ons, Tors, Fre: 11–21

Lörd, Sön: 12–21

14 februari 

Alla Hjärtans Dag

Fira din älskade lite extra!
Boka bord på 073-503 26 01

Meny
Ribs med bbq-glaze,  

klyftpotatis och bearnaise-

sås eller schnitzel med 

potatis och rödvinssås. 

Nu 99:-
Ord pris 149:-. 

Servering eller avhämtning

Efter en lång, mörk vinter är årets mest romantiska hög
tid äntligen här igen och det är dags att skämma bort dig 
själv eller någon du tycker om med härliga och romantiska  
presenter. Inför årets firande har vi samlat våra bästa 
tips på presenter till flickvännen, pojkvännen, syskonet,  
kompisen eller någon annan som förtjänar lite extra  
omtanke.

1. Fira kärleken och visa din uppskattning genom att bjuda in 
till en romantisk SPA-kväll i hemmet. Njut av rofyllt hemma-
mys tillsammans med mjukgörande badoljor, badskum eller 
kroppspeeling och fortsätt SPA-kvällen med fuktgivande hår-
masker och sheet masks. Avsluta kvällen med en fot massage. 
Produkterna hittar du på Sweet Harmony.

2. Fira kärleken och skäm bort någon du tycker om med ett 
nytt smycke eller klocka från Guld o silversmedjan. Visa att 
du verkligen älskar henne med ett vackert Alla hjärtans dag-
smycke som hon alltid kommer att uppskatta. Kanske ett 
halsband med ett hänge format som ett hjärta? I butiken finns 
smyckena som får din partners hjärta att bulta lite extra just 
under denna kärleksfulla dag.

Nu halva  
priset på  
ord. pris

Massor med  
vårnyheter!
Välkommen

Storgatan 32 i Klippan
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0435-71 18 04 
info@eufloria.se Vedbyv. 16, Klippan

UTLOTTNING 
BESTÄLLER DU DIN 

ALLA HJÄRTANS DAG-BUKETT 
INNAN MÅNDAGEN DEN 8 FEB ÄR 
DU MED I UTLOTTNINGEN AV ETT 

PRESENTKORT PÅ 300 KR

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30

Alla         -dagAlla         -dag

Hembygdsgatan 2, Klippan  |  073-53 24 460

VI FINNS I TULLSSONHUSET, KLIPPAN

Överraska någon du tycker omÖverraska någon du tycker om

20%20%
RABATTRABATT

Erbjudandet gäller t.o.m. 14 feb. 2021

3. Ingenting går upp emot en romantisk middag på restau-
rang. På Klippan Diner är inredningen avskalad men maten 
känns lyxig och menyn är välavvägd. Alla rätter som serveras 
är en fröjd både för ögat som för magen.

4. Underkläder och kläder är populära presenter som all-
tid går hem hos både han och henne. Basthi och Lukas har  
kläderna som alla älskar att få.

5. Blommor är både ett vackert och traditionellt sätt att visa sin 
uppskattning eller säga ”Jag älskar dig!” på alla hjärtans dag. 
Välj mellan klassiskt röda rosor, romantiskt rosa blommor,  
en enkel ros med en söt nalle. Tulpaner är också ett väldigt bra 
och klassiskt val, 10 stycken är ett passligt antal. Med Eufloria  
kan du skicka blommogram genom Interflora. Det går bra att 
även skicka choklad.

6. Mysig middag hemma med tända ljus. Med tända doftljus i 
hemmets alla hörn får du till en extra mysig kväll i kärlekens 
tecken. Överraska med en lyxig middag och ladda upp med 
väldoftande och stämningsfulla doftpinnar eller doftljus som 
går i samma ton som kvällens meny. Doftljus från Yankee 
Candle och inredning hittar du hos Ahlins Möbler.
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Ordet fotografi kommer från grekiskans 
phos som betyder ljus och graphis som  
betyder pensel, fotografi kan därför över-
sättas som "att måla med ljus". Ett fotografi  
berättar en historia och förmedlar en känsla.  
Egon Rangbo arbetade aldrig som foto-
graf utan hans yrke var brevbärare, förste  
postiljon. Däremot var Egon frilansfotograf 
åt de lokala tidningarna vid sidan av. Efter 
sin död skänkte hans änka Evy allt foto-
material till kommunen.

Bengt Emgård är koordinator för bildmateri-
alet med tillhörande information tillsam-
mans med frivilliga. Deras insatser finns det 

Mycket i samhället tas för givet men utan 
enskilda personers engagemang går vår 
gemensamma historia förlorad. 

Tack vare Klippanfotograferna Axel Blom-
gren, Egon Rangbo och Bertil ”Akka” 
Bengtsson finns det en skattkista av bilder 
av Klippan genom årtionden. För att ge  
varje bild en betydelse krävs det att bilden 
fylls med fakta, vem är det på bilden och 
vad bilden före ställer. Det är ett arbete som 
Åsbo släkt- och folklivsforskare och Klip-
pans hembygdsförening tagit sig an. Mats 
Pettersson har gett ut böcker med Klippan-
bilder som han textsatt.

De Bevarar Klippans historia

På Klippans gator
- en berättelse i bilder

På K
lippans gator - en berättelse i bilder

Den lilla bondbyn Åby i nordvästra Skåne 

förvandlades till stationssamhället Klippan efter 

att järnvägslinjen Helsingborg-Hässleholm hade 

öppnats år 1875. Bildberättelsen På Klippans 

gator visar hur de centrala delarna av samhället 

förändrades mellan 1900 och 1965. Bildarkiven 

Storgatan västerut omkring 1900. Foto: Axel Blomgren

efter de tre fotograferna Axel Blomgren, Egon 

Rangbo och Bertil ”Akka” Bengtsson utgör 

underlag för berättelsen. Boken skildrar i bild och 

text en tid då det svenska samhället genomgick 

stora förändringar. För texterna svarar Mats 

Pettersson.

Gymnastiserande damer.  Foto: Egon Rangbo (1956)Glassälskare i Stadsparken, Klippan.  Foto: Egon Rangbo (1956)

Förskoleklass.  Foto: Egon Rangbo (1958)

I fotoböckerna ”På Klippans gator” (2019) och ”Med 
Klippan i fokus” (2020) har Mats Pettersson valt ut foton 
från bildarkiven efter klippanfotograferna Axel Blom-
gren, Bertil ”Akka” Bengtsson, Egon Rangbo och Bo 
Widberg. Böckerna finns bl.a. att få tag på via Klippans 
Bokhandel. Motorcykelvisning utanför Ekstrands på Storgatan.  Foto: Egon Rangbo (1957)

inte ord som räcker till för att beskriva. Mats 
Petterssons insatser för Klippans musikliv 
och nu att tillgängliggöra Klippans historia 
genom sina böcker är också ovärderligt.

Med Klippan i fokus- en berättelse i bilder
M

ed K
lippan i fokus - en berättelse i bilder

Tätorten Klippan i nordvästra Skåne, som tidigare varit bondbyn Åby, är ett av många stationssamhällen som växte fram i slutet av 1800-talet. Bildberättelsen Med Klippan i fokus ger exempel på människor och miljöer från tiden 1900-1980. Bildarkiven efter de fyra fotograferna Axel 

Storgatan västerut 1960. Foto: Egon Rangbo

Blomgren, Egon Rangbo, Bertil ”Akka” Bengtsson och Bo Widberg är källor till berättelsen. Boken skildrar i bild och text en tid då det svenska samhället omformades på ett radikalt sätt. För texterna svarar Mats Pettersson.

• Fastighets- &  
  trädgårdskötsel 
• Markarbeten
• Snickeriarbeten

Fastighets- och trädgårdsskötsel, 
VVS-installationer och mycket mer

Välkommen med din förfrågan. 
www.lillakloster.se

• Kylservice
• Installation/service 
  av värmepumpar
• VVS-installationer
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Hörselspecialisten växer
Det blåser positiva vindar hos Hörselspecialisten Skåne i 
Klippan som på uppdrag av Region Skåne erbjuder hörsel
diagnostik och hörselrehabilitering. 

Nicole Kurzewski är ny receptionist och din glada kontakt när 
du vill boka tid.
– Jag hjälper även till med service som batterirengöring och slangbyten, så 
från och med nu behöver man inte boka tid för dessa tjänster, förklarar 
Nicole.

”Det finns ingen anledning att gå 
med nedsatt hörsel eller höra dåligt ”

Kundservice och att vara behjälplig har Nicole erfarenhet av  
sedan tidigare och tillsammans med Monika som är leg. Audio-
nom ser de till att patienterna får en bättre hörsel och ökad livs-
kvalitet.
– Det finns ingen anledning att gå med nedsatt hörsel eller höra dåligt 
när det finns hjälp att få. Som oberoende mottagning erbjuder vi ett brett 
sortiment av hörapparater och hörselhjälp medel, menar Nicole.

Monika är en trygg, kompetent och 
duktig leg. Audionom som nu får 

hjälp av Nicole. Har du problem 
med din hörsel ska du boka tid hos 
Hörselspecialisten Skåne i Klip-
pan.

– På Hörselspecialisten tar vi na-
turligtvis den aktuella situatio-

nen med Corona viruset på 
allvar och följer myndig-
het ernas rikt linjer. Det 
betyder att vi har vid-
tagit ett antal åtgär-
der för att säkerställa 
att du kan känna  
dig trygg att komma 
till mottagningen 

och få den hjälp du 
behöver med dina hö-
rapparater, avslutar 
Monika.

MONIKA SJÖHOLM Leg. Audionom
N. Skolgatan 2A  |  Klippan

0435-105 55  |  horselspecialisten.se

Boka tid för
HÖRSELPROV

eller

RÅDGIVNING

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70

Schlagerpaket
Välj en av varje i valfri smak. Coca-Cola, chips och  
dippmix från OLW och gräddfil från Arla.

4 för

69:-
+pant

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

Var rädd om er och handla 
tryggt i dessa coronatider. 

Beställ på elon.se och  
hämta i (eller utanför) butik.

Handla 
tryggt
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Klippans lås & säkerhet är en avknoppning av verksamheten 
som finns inom Colorama Klippan. PerAnders Svensson 
som äger Colorama Klippan har valt att separera verksam
heterna och starta ett nytt företag.
– Andelen jobb inom lås och säkerhet har ökat och genom att marknads-
föra och profilera oss mer tror vi att vi kan öka ytterligare. Vi har exem-
pelvis under föregående år utökat från tre till fyra låssmeder i företaget, 
förklarar Per-Anders.

Digital utveckling
Med en ständigt föränderlig marknad, nya produkter och tek-
niska lösningar har Per-Anders sett till att de ligger i täten både 
vad gäller utveckling och hantverk. Digitala lås växer snabbt 
och istället för borttappade nycklar och byte av låskolvar hand-
lar det om att byta kod eller spärra en borttappad nyckelbricka. 
Det innebär en besparing på flera tusenlappar. En lösning är att 
varje familjemedlem har en egen kod och att barnen får en egen 
nyckelbricka. En annan fördel är att digitala lås kan kopplas ihop 
med hemlarm som automatiskt stängs av när man öppnar dör-
ren. Man behöver då aldrig vara rädd för att dra igång larmet av 
misstag.
– Den digitala utvecklingen går fort och innebär många möjligheter. De 
analoga låsen är fortfarande en säkerhet och backup som bör finnas på 
strategiska ställen. Trots att vi har basen av arbete i Klippan med omnejd 
kring Söderåsen har vi även jobb i Helsingborg, Båstad med flera platser 
tack vare att vi samarbetar med större bygg- och elföretag. Men det är 
Klippan med omnejd som är hemmaplan för oss, avslutar Per-Anders.

Behöver du installera ett nytt lås, ordna låskolven eller beställa en 
ny nyckel finns hjälpen på hemmaplan. Klippans Lås & Säkerhet 
är din hjälp med personlig service som gör dig mycket säkrare!

Klippans lås & säkerhet
KLIPPANS KOMPLETTA 
LÅSSMED MED ALLT INOM
LÅS & NYCKELSERVICE

Välkommen till oss!
Öppet: Vardagar 7-18 • Lördagar 9-13

Karossvägen 1, 264 31 Klippan

Gilla oss på FB
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Att mista en nära anhörig är en av livets mest omvälvande  
händelser. Därför är det helt naturligt att du känner dig  
osäker och orolig inför sådant som du ska ta hand om. Röstånga  
begravningsbyrå är din hjälpande hand när tiden är kommen.

En värdig begravning handlar om att ceremonin är minnesvärd, 
att minnet av den avlidne bevaras och hedras. Röstånga begrav-
ningsbyrå hjälper er att ordna ett sista farväl.

Vad behöver du veta?
Dödsboet betalar begravningen. För dödsbodelägarna är det vik-
tigt att inga andra fakturor betalas innan begravning och eventuell 
gravsten är betalda. Om man använder dödsboets tillgångar till att 
betala andra räkningar före begravningskostnaderna kan man inte 
begära ekonomiskt bistånd från kommunen. I Sverige ärver vi inte 
skulder, men gör du betalningar i fel ordning kan du bli betalnings-
ansvarig för begravningen.

Simon Karlsson på Röstånga begravningsbyrå kan ge råd och 
fungera som ett stöd i alla frågor som behöver besvaras inför  
planeringen av begravningen, samt även ansvara för alla praktiska 
saker som uppstår i samband med ett dödsfall.
– Vi står för det praktiska kring ett dödsfall och är ditt stöd i en mycket svår 
stund. Vår verksamhet bygger på vårt personliga engagemang, erfarenhet 
och kunskap, berättar Simon.

Begravning under Coronaepidemin
Med omtanke om oss alla behöver vi hjälpas åt att minska smitt-
spridningen av Covid-19. Men även om Covid-19 fortsätter att 
sprida sig i samhället kan du fortfarande känna dig trygg med att 
Röstånga begravningsbyrå hjälper dig att planera och genomföra er 

Ditt stöd när tiden är kommen

begravning. Självklart följer de hela tiden Folk hälso myndighetens 
rekommendationer och anpassar sig efter deras direktiv.
– Vi håller öppet precis som vanligt men vi uppmuntrar i första hand till 
möte via video eller över telefon, säger Simon.

Enligt de senaste direktiven får högst 20 personer närvara vid alla 
typer av begravningar. Detta är exklusive präst, borgerlig officiant, 
ceremonivärd, organist, musiker och vaktmästare. Enligt direk-
tiven måste det vara sittande publik och säkerhetsavståndet två 
meter ska hållas under hela tillställningen.
– En möjlighet är att direktsända begravningsceremonin över internet. Då 
tillhandahåller vi en länk så att inbjudna som vill delta kan göra det på 
nätet, avslutar Simon.

Röstånga Begravningsbyrå är din auktoriserade begravningsbyrå 
vilket är en konsumenttrygghet.

Söderåsjournalen 
Klippan 

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/b

eg
ra

vn
in

gs
by

ra
 

10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 

Söderåsjournalen 
Klippan 
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En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

– Coronapandemin har drabbat oss alla och vi har full förståelse och respekt 
för de restriktioner som gjorts och görs. Idrotten är bara en av flera branscher 
som drabbats hårt av publikrestriktionerna. Det smärtar att se vårt A-lag 
dominera i SHL, men inför tomma läktare. Vi har landets bästa fans och 
det är ingen överdrift att säga att Catena Arena hade gungat den här vintern 
vid varje hemmamatch, säger Robin Westerling-Svensson, biljett- och 
eventkoordinator i Rögle BK.

En Derbybiljett köper du genom att swisha 50 kronor/biljett till 
nummer 123 61 72 258. Meddelande: Derbybiljetten. Du erhåller 
ingen e-biljett, men får en bekräftelse per sms under veckan du  
betalt. 

Alla som köper en Derbybiljett är med i olika utlottningar av priser  
som sker varje vecka fram till derbykvällen. Dessutom får ni vara 
med digitalt under derbydagen och följa uppladdningen i laget,  
intervjuer och exklusivt snack med profiler innan nedsläpp samt in-
tervjuer efteråt.

OBS: Derbybiljetten ersätter inte Röglesoffan som är AIA:s och Högra sitts 
stödbiljettkampanj. Den fortsätter som vanligt med utlottning av två platser 
i Röglesoffan till varje hemmamatch. Vill du ha chansen att sitta i Rögle-
soffan? Swisha in minst 50 kronor till 123 66 41 732 (skriv RBK som medde-
lande) så har du chansen.

Kom igen – nu fyller vi hemmaborgen för första gången i vinter!

Rögle BK spelar sin bästa hockey någonsin – men tyvärr så får 
inte supportrarna möjlighet att se dem live. Supportrarna sak
nas på läktarna. 

Men trots corona virus vill Rögle ha en fullsatt Catena Arena den 
här säsongen. Därför lanserar de nu Derbybiljetten – när RBK  
möter Malmö hemma den 2 februari siktar de på en utsåld hemma-
borg – virtuellt. Derbybiljetten kostar 50 kronor styck. Förutom 
att stötta klubben i ditt hjärta, är du med i olika utlottningar samt 
får tillgång till unikt digitalt material derbydagen – före och efter 
matchen.

Den tidigare Klippanprofilen Leif Franzén Högdahl, tilldelas 
FUB:s pris för mångfald. Leif som tidigare varit krögare vid 
Parkköket och dessförinnan Spångens Gästgiveri driver nu  
restaurang Rosenberg i Åstorp. Han är inte bara känd för att 
servera god mat utan även för ett trevligt bemötande av alla 
sina gäster.

En delegation från föreningen FUB Klippan Åstorp, med sekreterare  
Lena Landin i spetsen, delade veckan innan jul ut priset till Leif 
med följande motivering:

”Leif får priset för trevligt bemötande av  
gästerna med stor hänsyn till allas olika behov.  

Alla känner sig välkomna såväl gäster som  
praktikanter till Rosenbergs vällagade goda mat”

Leif fick en blomsterbukett, diplom och tavla. Priset kan delas ut 
till enskilda, företag, kommunala verksamheter eller föreningar. 
Det ska gå till en person, förening eller verksamhet som jobbar för 
mångfald och inkludering, särskilt av FUB:s medlemmar. 
– Att alla ska med och att alla är lika mycket värda pratar han mycket om. 
Servicen är på topp oavsett vem du är, avslutar Lena Landin.

Leif Franzén Högdahl 
tilldelas FUB:s pris för mångfald

Föreningssidan



Att röra på sig är en viktig del i att hålla sig frisk liksom nya 
impulser och intryck som får oss att utvecklas. I den tid vi är 
nu har mycket av det vi är vana vid att göra på vår fritid ryckts 
undan för oss och det är kanske läge att hitta nya vägar för 
stimulans och rekreation.

Klippans kommun har oändliga möjligheter för ett rikt kultur- och 
fritidsliv utomhus som vi gärna slår ett slag för i dessa pandemi-
tider när vi har svårt att erbjuda aktiviteter inomhus och för större 
grupper. 

På www.klippan.se/upplevagora under rubriken idrott, motion och 
friluftsliv finns information om våra motionsslingor i kommunen. 
Bland de olika uppmärkta slingorna kan man ta del i allt från stra-
patsrika naturupplevelser till kultur historisk stadspromenad i vår 
slinga Blomgrens promenad. 

ETT RIKT KULTUR- OCH FRITIDSLIV 
 – UTOMHUS!

Andra aktiviteter kan vara att be-
söka den fina hem bygds parken vid 
Elvdalen, stadsparken, aktivitetspar-
ken i Klippan eller våra multiarenor 
i Ljungbyhed och Östra Ljungby. 
Tänk bara på avståndet till andra så 
finns här goda möjligheter! 

På kommunens hemsida under upp-
leva och göra upp daterar vi också 
kontinuerligt på vilket sätt vi kan ha 
våra verk samheter öppna.
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Stadsparken i Klippan – en plats för både lek och avkoppling.

Spontanidrottsplats/multiarenor finns 
både i Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Söderåskommunerna i samarbete med  
Söderåsens Nationalpark har genom  
Destination Söderåsen utvecklat ett sam
arbete dels över kommungränserna och 
dels med näringen och alla dess före
tag. Målet är att skapa en hållbar natur
destination där alla aktörer kan lyfta var
andra och Söder åsen. 

Inom projektet finns det en projektgrupp 
som leds av Fredrik Kocon som har avstäm-
ning varje vecka och går igenom de olika 
arbetsuppgifterna som ska lösas. Grund-
tanken är att möjlig göra för besöksnäringen 
att utvecklas, skapa kompetensutveckling 
och gemensam marknadsföring.

Hemsidan soderasen.com är central för den 
gemensamma marknadsföringen och en väg 
in för besökare och intresserade.
– Ett viktigt redskap i all marknadsföring är bra 
foton. Genom att bli medlem i Akademi Söder-
åsen, vilket är kostnadsfritt, får du tillgång till en 
bildbank med nytagna foton från Söderåsens na-
tur och olika besöksmål. Medlemskapet gör att du 
med minsta möjliga insats få största möjliga till-
gång till foton, kurser och information för dig och 
ditt företag, berättar Matilda Brozén som är 

destinationsutvecklare i Klippans kommun 
och med i arbetsgruppen.

Självmarknadsföring
Ett av målen med att varje besöksmål mark-
nadsför sig är att det gynnar och är till nytta  
för alla andra med. När intresset ökar för 
ett besöksmål spiller det över på andra be-
söksmål och upplevelser som ligger nära.
– Syftet med Destination Söderåsen är att skapa 
samverkan. Akademin ger dig tillgång till kurser, 
utbildningar och foton. Fyll i dina uppgifter och gå 
igenom 9 steg sen är du medlem. Vårt mål är att 
vara väsentligt för näringsidkarna och hjälpa till 
att matcha behov med vad Destination Söderåsen 
kan hjälpa till med. Vi tipsar, guidar och coacher. 
Hela projekt idén bygger på att alla hjälps åt, för-
klarar Fredrik Kocon som är projektledare 
för Destination Söderåsen.

Gemensam marknadsföring, som varje 
självmarknadsföring är, ger ökad affärsnytta 
och ökat intresse för Söderåsen som besöks-
mål.
– Allting hänger ihop för att vi ska lyckas bli ett 
attraktivt och hållbart besöksmål som varje en-
skild näringsidkare kan bidra och dra nytta av, 
avslutar Fredrik.

Söderåsens signum, bokskogen

Kanotpaddling vid Forsmöllan

Arbetsgrupp för Söderåsen

Natursköna Klöva hallar

F
ot

o:
 J

or
ch

r/
w

ik
ip

ed
ia

15Information från Klippans kommun



Contura i61T

Contura i5, Svart Contura i61AN,
Artstone naturell

KAMPANJ
Just nu kampanj på utvalda Contura kaminer!

SPARA 4000:-

Premodul skorsten
4000:- rabatt!
Kampanjen gäller 9 januari-21 februari 2021

UTSTÄLLNINGSLOKAL: Hembygdsgatan 2, 264 36 Klippan
Tele 0435-103 80 • www.fonsterfint.se • info@fonsterfint.se
ÖPPET: Mån, ons och fre 9-17, tis och tors 9-18, lör 10-13

Besök vår utställningslokal där du kan se över 
20 kaminer från Contura. 
Boka ett kostnadsfritt hembesök så hjälper vi 
dig med uppmätning till färdigmonterad kamin!


