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Omslaget:  
Höstens modetrender hittar du hos  
Gunns Mode (stora bilden) och  
Basthi (lilla bilden).

Det känns onekligen tomt när Klippanfesten, Klippan Car Show, Gammel
marknaden i Ljungbyhed, Skåne Truck Show och mycket annat har fått ställas in. 
Allt vi lärt oss att se fram emot och uppskatta har pausats. Det enda som gäller nu 
är att hitta nya vägar framåt och se möjligheterna istället för problemen.

Vardagen är inte sig lik. Ändå har vi runt Söderåsen varit förskonade jämfört med 
andra regioner. Vi bor naturnära och bra här. Så har inte alltid varit fallet. Befolk
ningsökningen på 1800talet innebar samtidigt att andelen fattiga ökade snabbt. 
Många av de fattiga kom att tillhöra den växande underklassen, backstugu sittarna. 
Det finns flera gamla torp och backstugor i vårt närområde som vittnar om hur 
fattigt och eländigt människor levde förr. Lubbe Nordströms bok ”LortSverige” 
satte ord på eländet som folk levde under i början av 1900talet. Idag är det helt 
annorlunda. Vi har bra bostäder, fantastiska gårdsbutiker, bra handelsmöjligheter 
med mera.

Vi tog oss från ett ohållbart och fattigt samhälle där människor var sjuka och  
förtida död till ett hållbart samhälle med bra bostäder, bra inomhusmiljö och  
friska människor. Historien visar oss att det går att hitta nya vägar. Att handla 
lokalt, stötta varandra och hjälpas åt är en bra start. Det är tillsammans som vi är 
starka.

 ANSVARIG UTGIVARE 
 DANIEL KRISTENSSON
 daniel@adaptmedia.se 

 ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT, FOTO
 JENS LEANDERSSON
 jens@adaptmedia.se

 LAYOUT, ANNONSER
 PÄR LUNDQVIST 
 par@adaptmedia.se

 LAYOUT, FOTO, WEBB
 ALBIN LUNDBERG 
 albin@adaptmedia.se

 FOTO, VIDEO
 TEAM SANDRA

AnnonsFÖRSÄLJNING:  
annons@soderasjournalen.se • 0435 - 77 90 54
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Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/9 2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid – XCeed Plug-In Hybrid 1,3–1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 29–38 g/km enligt körcykeln WLTP. 
Försäljningsstatistik: Vroom jan 2018 – maj 2020. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, 
övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppet: Försäljning månd-fred 9-18, lörd 10-14. Service/verkstad månd-fred 7-16.30 
Säljare: Urban tel 0451-38 40 05, Emma tel 0451-38 40 06

Newmanbil AB
HässleholmHässleholm

 Elfarenhet*  
som tar dig längre

* Kia kan det här med elektrifierade bilar och 
är sedan 2018 marknads ledare på laddbara 
bilar. Det kallar Kia elfarenhet. Och den finns 
nu samlad i laddhybriderna Kia Niro,  
Ceed Sportswagon och XCeed. Populära 
laddhybrider som tar dig långt på el.  
Privatleasa nu från 2 995 kr/mån.

Generös familjekombi
PRIVATLEASING FR. 3 495 KR/MÅN*  
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 3 995 kr/mån

Sportig crossover
PRIVATLEASING FR. 3 795 KR/MÅN* 
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 4 395 kr/mån

Rymlig crossover
PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN* 
INKL. SERVICEAVTAL 
Ord. pris 4 095 kr/mån

Kaffekoppar och isskrapor med eget tryck

Klippans mediahus  |  webbshop.adaptmedia.se  |  info@adaptmedia.se  |  0435-77 90 50

Minsta beställning är 12 st. Hör av dig för mer info!
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FÖR DIG SOM UPPSKATTAR 
BOKHANDEL PÅ RIKTIGT...

Torssons texter samlade…
40 år sedan första albumet. Deras 

oefterhämliga lyrik... äntligen  
samlad i en läcker presentbok.

Torssons album 
SOL OCH MÅNE

Ny karg socialrealism från Torsson

LÄSLUSTAN: 
Låna och läs 

52 böcker 
– behåll en.

     KLIPPANS
  BOKHANDEL AB

Torggränd 2-4, Klippan 
Tel 0435-100 30

249:-

CD 179:-
Vinyl 229:-

399:-

Sommaren är över, och det är med blan
dade känslor det är dags för kallare och 
mörkare tider. 

Även om det är tråkigt att sommaren är 
över så finns det ändå något positivt: det är 
trots allt dags att klä oss i snygga höstkläder.  
Carina Nilsson på Basthi i Klippan tipsar 
om höstens kläder.
– På hösten kan det vara varmt och kallt om 
vartannat. Därför är det passande med en lager- 
på-lager-stil där du kan kombinera flera  
olika klädesplagg så att du får rätt temperatur 
– dessutom är det riktigt snyggt! En av höstens  
hetaste trender är läder. Poncho och stora hals-
dukar att svepa in oss i är också hett. Du hittar 
byxor, kjolar och skjortor i alla färger. Blusen har 
fått lite extra puff på ärmarna och gärna oversize. 
Byxorna är vida i benen och höga i midjan men 
det finns fortfarande smala och det är det som 
säljer mest. Färgmässigt mixas gärna rutigt och 
blommigt inom samma färgskala. Vi ser fram 
emot en härlig höst hos oss på Basthi och Lukas. 
Välkomna in!

kikar in i 
höstgarderoben

Basthi

BYXDAGAR

20%
rabatt på 
alla byxor

Storgatan 32 i Klippan

Gäller både 
dam och herr 

under vecka 39.
Välkomna!
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När du plockat bort sommarplaggen från 
garderoben är det god tid att införskaffa 
lite nya höstkläder. 

Lätta klänningar byts mot långärmade  
tröjor och byxor. Helena Jakobsson på 
Gunns Mode vet vad som är höstens outfit 
för henne.
– Det enklaste plagget som är rätt – en höst-
tröja! En stickad tröja eller en tröja i lite tjockare  
material värmer bra på hösten. I höst ska det vara 
en fakepäls och kläder i skinn eller s.k. leather-
look. Djurmönster och rutigt är höstens mönster. 
Långa skjortor och oversizetröjor upptill. Byxorna 
har hög midja, raka och vidare byxben. Höstens  
färger är bruna nyanser, gärna i kombination med 
blå toner. Armygrönt och currygult eller rost och 
petrol är också helt rätt. Rött är hett i höst. Det 
är viktigt att matcha med accessoarer. Något som 
är nytt är att en del plagg tillverkas av åter vunnet 
material. Trenden går mot att allting ska vara 
mer miljövänligt. Kom in i vår butik så hjälper vi 
dig att hitta det du letar efter för att möta höstens 
mode.

Bli inspirerad
– höstens outfit

Klassisk byxa  
Svart. Ord.pris 999:- .............................................699:-699:-
Klassisk kjol  
Svart. Ord.pris 799:- ............................................ 499:-499:-
Klassisk kavaj 
Svart. Ord.pris 1299:- ...........................................899:-899:-
Byxa i trikå 
Svart/gulrandig. Ord.pris 899:- ..........................599:-599:-
Kavaj 
Svart/gulrandig. Ord.pris 999:- ..........................599:-599:-
Kavaj i trikå 
utan krage. Ord.pris 699:- .................................. 499:-499:-
Jeans 
Utgående modeller ..............................................-50%-50%

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

Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre  10-18 / lör 10-14

Kom till oss och 
Kom till oss och 

shoppa loss!shoppa loss!

Erbjudandet gäller Erbjudandet gäller 
25-28 september25-28 september
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  Åbyplan 3  |  Klippan  |  hotellpausa.se  |  0435-204 35

Prata med någon som
kan Klippans kommun
Erbjudande till alla privatkunder som
köper bostad via Fastighetsbyrån och 
tar nytt bolån i Swedbank.
– Bolån med 2 räntefria månader (Gäller endast för kunder som 
står med på köpekontraktet/överlåtelseavtalet OCH är låntagare).

– Ett handpenningslån som är kostnadsfritt under 6 månader,
 under förutsättning att slutfinansiering läggs i Swedbank.

– 3 månaders kostnadsfri hemförsäkring vid tecknande av
 helårspremie.

– Nyckelkund kostnadsfritt under 1 år.

– Rådgivning i form av Boendekollen.

Ring oss på 0435-180 70, Fastighetsbyrån eller
0435-260 04, Swedbank så berättar vi mer.
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Anneli Dahl

Hembygdsgatan 2
264 36 Klippan

076 - 173 33 82
www.bokadirekt.se

Fotvårdskliniken i Klippan öppnar i Tullssonhuset. Fot
terapeuten Anneli Dahl har flyttat från Perstorp till  
Klippan. 

Som medicinsk fotterapeut arbetar Anneli Dahl med både fot
hälsovård och fotsjukvård genom att behandla och förebygga 
fotbesvär. Anneli har tidigare jobbat som undersköterska i f lera 
år vilket gör att hon är expert på hygienkrav.

Varmt välkommen till Klippan!
– Tack, det känns bra. Jag har tidigare hyrt in mig på en fotvårdsklinik 
i Perstorp, men kände att det är rätt tid att öppna eget i Klippan istället. 
Det bästa med att jobba som fotterapeut är att människor är glada efter 
behandling. Jag tycker om mötet med människor och att arbeta med om-
sorg. Jag är lugn, trygg och har ett bra kundbemötande.

Vem går till en fotvårdsspecialist?
– I princip alla som behöver medicinsk 

fotvård eller de som bara vill ha pedi-
kyr. Det kan vara äldre, yngre eller 
människor med funktionshinder. Alla 
som vill ha mjuka och friska fötter är 
välkomna. Det går att få fotvård på 
friskvårdsbidrag med.

Hur ser en fotbehandling ut?
– En behandling börjar med fot bad, 

därefter klipps naglar, nagel band 
rensas och förhårdnader tas 

bort. Till sist behandlas 
lik tornar, hudsprickor, 

vårtor, nagelsvamp och  
nageltrång. Jag ger 
även råd om till 
exem pel sulor och 
in lägg.

Anneli DahlHallå där

30-års jubileum!
Med anledning av att Bert-Åke firar 30 år 

som tandläkare i Klippan hälsar vi er 

Välkomna till Öppet hus 
den 23 september kl 10-17. 

Vi bjuder på fika • Erbjudanden • Tävlingar

• Familjetandvård till bra priser
• 17 års erfarenhet av implantat-kirurgi

• Alltid patienten i centrum! 
• Vi tar emot nya patienter i alla åldersgrupper

Erbjudande - 30 dagar!

30% rabatt 
på under

sökninga
r 23/9-23/10 

Obs: begrä
nsat antal, först till

 kvarn...

Tel. 0435-104 69
Storgatan 20, 264 34 Klippan 
Öppettider: Mån.-Tors. 7:30-17:00
 Fred. 8:00-12:00
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Öppet:  Mån-Fre 08:30-19:00 • Lör 09:00-15:00 • Sön 10:00-15:00 
LloydsApotek Allégatan 12 A, Klippan

Stiftelsen
Utbildning och utveckling inom skog och natur i nordvästra Skånes 
skogsbruksområde
Du som slutfört grundutbildning inom natur och miljö eller skogsbruk 
vid naturbruksgymnasierna i Östra Ljungby och Osby och genomför 
fortbildning, kan söka pengar. Du ska vara skriven i någon av Skånes 
kommuner.
Ansökningshandlingar rekvireras hos Segragymnasiet i Östra Ljungby 
och skickas dit senast den 4 oktober 2020.

Vi skänker bort pengar!

Segragymnasiet
Kunskapsg 3, 264 71 Östra Ljungby
tel. 0435 - 31 111
kontakt@segrag.se
www.segrag.se
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Läge att höstfixa trädgården
Nu är det läge att förbereda trädgården inför vintern när 
kvällarna blir kortare och svalare. 

Hösten är en bra tid för omplantering eftersom jorden är fuktig 
efter regn men fortfarande varm efter sommaren, så växterna har 
fortfarande tid att vänja sig vid sin nya växtplats och bilda nya 
rötter. Hösten är till exempel den bästa tiden att plantera rosor, 
före den första markfrosten.

Höstgräsmatta
Höstgödsla för att stärka gräset och göra det mer frosttåligt. 
När löven faller på hösten bör de regelbundet krattas bort från 
gräsmattan. Om löven lämnas kvar på gräsmattan tränger ljuset 
inte ner vilket kan leda till torra, bruna fläckar och mossa i gräs
mattan. Klipp gräset en sista gång innan frosten kommer men se 
till att gräset inte blir kortare än 5 cm, det ger bättre motstånds
kraft mot ogräs och mossa. Genom att höstgödsla din gräsmatta 
ökar dessutom gräsets motståndskraft gentemot mossan som har 
en naturlig fördel i att den växer längre på säsongen.

Höstfixa trädgårdslandet
För att ge näring åt växterna i din trädgård är det viktigt att höst
gödsla och luckra ner gödseln i jorden, den får inte grävas ner. 
Det är viktigt att växternas celler hinner tillgodogöra sig näring
en, särskilt fosfor och kalium, innan kylan kommer. Så vänta inte 
för länge. Till rosor, buskar och träd ska du göra djupa hål runt 
buskarnas eller rosornas droppkant som fylls med höstgödsel. Ro
sornas rötter är känsliga för kyla. Genom att kupa upp jord över 
rosbusken skyddar du rotsystemet och minskar risken för att ro
sen ska frysa bort under vintern.

Beskär buskar och träd
Att beskära buskar och fruktträd är något som ska ske under de 
så kallade "JASmånaderna", det vill säga juli, augusti och sep
tember. Beskärningen ger luftigare och friskare buskar och träd 
vilket ger mindre risk för sjukdomar. Beskärning får även bort 
döda och skadade grenar som inte ser fina ut och som kan vara 
inkörsport till sjukdomar. För all beskärning, särskilt på träd och 
allra särskilt på blödarträd, gäller att använda skarpa redskap av 
bra kvalitet.

Höstplantering ger bästa 
start för dina växter

För info & öppet se

Bjärhus Växtbutik
Tel. 070-74 04 295  
www.bjarhus.se

Butiken är fylld

med inspiration!

Ladda grönt!Ladda grönt!
Vi tar Vi tar vara påvara på naturens läkande kraft, naturens läkande kraft,
inspirerade av skogsbad. En dag fylld av inspirerade av skogsbad. En dag fylld av 
natur, meditation, gemenskap, vandring, natur, meditation, gemenskap, vandring, 
samtal och skapande. samtal och skapande. 
Ta med kläder efter väder och matsäck.Ta med kläder efter väder och matsäck.
Anmälan till tel 0435-296 80, e-post: Anmälan till tel 0435-296 80, e-post: 
klippans.pastorat@svenskakyrkan.se.klippans.pastorat@svenskakyrkan.se.
Begränsat antal platser. Vi träffas Begränsat antal platser. Vi träffas 
i Klåveröd, mer info fås vid anmälan.i Klåveröd, mer info fås vid anmälan.

Lördagen 26 september Lördagen 26 september 
kl 10.00–15.00kl 10.00–15.00

Söderåsjournalen 
Klippan 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

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

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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4.990:-
Ord.pris 5.990:-

1.990:-
Ord.pris 2.490:-

399:-
Ord.pris 499:-

Frontmatad tvättmaskin med 
EcoSilence Drive™ och 10 års 
motorgaranti. Tvättar tyst med en 
hållbarhet du kan lita på.

Nackstöd. Gungfunktion.
Svankstöd. Justerbara armstöd.
Tiltbar ryggstöd.

TOL-1400S

Brödrost för 4 skivor. 
Utdragbar smulbricka.
Stoppfunktion.

Nu fixar vi ert foto till ID och körkort.

Tvättmaskin 
med 7 kg tvättkapacitet

Gamingstol 
E-sport blå

Brödrost 

Körkortsfoto 

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN • Tel. 0435-131 67
Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • www.pantzars-klippan.se

Ljud  -  Bild  -  Vitvaror

WAN240A7SN
A+++

Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14 
Bruksg. 29 Klippan 076-318 77 75

Hantverket, råvarorna och 
passionen är vårt recept

Sweet Harmony
sweetharmony.se

Hos sweet Harmony gör vi allt från grunden med glutenfria ocH 
mjölkfria råvaror varje dag. vi bakar bröd, kakor ocH gör fräscHa 
luncHer ocH take away. vi Har även en lantHandel med naturliga ocH 

ekologiska produkter.
välkommen Hälsar annika ocH Hanna med personal.
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Frågor? Ring oss! 
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227

Se modeller och priser på www.a4uab.se

EFFEKTIVARE OCH TRE GÅNGER LÄGRE 
MILJÖPÅVERKAN ÄN TIDIGARE KÖLDMEDIUM.

LUFT-VATTENVÄRMEPUMP
MED ETT FRAMTIDSÄKRAT 

KÖLDMEDIUM

16 ÅRS

TRY G G HET

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Vi fixar 
byggprojektet!

Den kända Klippanprofilen och tidigare estetläraren Dick 
Fridén har valt att steget från läraryrket till att satsa på att 
producera film och musik i sitt eget filmbolag Master Film 
tillsammans med sin Max.

Vad fick dig att starta eget?
– Jag har jobbat som lärare i kommunen sedan 2012 och har tyckt det va-
rit roligt att jobba med ungdomar. Det är många kreativa människor som 
jag har haft turen att få lära känna och undervisa i min roll som lärare. 
Vi utvecklade estet- och medieprogrammet till att vara praktiskt och inte 
enbart teoretiskt. Efter programmet lades ned fick jag ett erbjudande om 
en tjänst som bildlärare i grundskolan men kände att det inte skulle vara 
kreativt och utvecklande för mig personligen. Jag brinner för rörlig media 
och vill vara en tillgång för andra. Det får jag möjlighet till genom Master 
Film som jag och min son Max driver tillsammans. Max är musiker och 
har en musikutbildning vilket gör att vi kompletterar varandra, sen har 
det funnits en företagaranda hos mig sedan ungdomen.

Vad gör Master Film?
– Först och främst är det viktigt att vi landat och har en fysisk plats att 
driva företaget ifrån. Vi vill vara ett företag som delar med sig av kunskap 
och teknik. Målet är att producera med andra som vill synas, lokala före-
tag som vill producera reklamfilmer till sociala medier t.ex. Har du en idé 
så hjälper vi dig att förverkliga den. Master Film som företag är behjälp-
liga med rörlig bild, det är vi specialister på. Förutom filmproduktion 
gör vi livesändningar, event och vi har en egen ljudstudio. Sen jobbar vi 
mycket med analys av visningar, vi är ett komplett företag som gör saker, 
vi snackar inte bara!

Dick FridénDick FridénHallå därHallå där

Fysisk butik med välkända varumärken!

Tullssonhuset, Hembygdsgatan 2, KlippanTullssonhuset, Hembygdsgatan 2, Klippan
Öppet: Mån - fre 10-18, Lör 10-14 Öppet: Mån - fre 10-18, Lör 10-14 

• SPORTFISKE• SPORTFISKE
• OUTDOOR• OUTDOOR
• HUNDARTIKLAR• HUNDARTIKLAR
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Bättre inomhusklimat
 med värmepump
Vi tillbringar i genomsnitt 90 procent av vår tid inomhus. En 
bra inomhusmiljö är alltså viktig för vår hälsa. 

Bor du i hus och betalar själv för din uppvärmning bör du skaffa 
en luftvärmepump. Det är en investering som betalar sig själv på 
kort tid med minskade uppvärmningskostnader. En luft värme
pump är väldigt prisvärd och med möjligheten att samtidigt 
utnyttja ROTavdraget blir installationen också billig. Du kan  
räkna med att inom två år är investeringen i hamn.

En luftvärmepump är ett komplement till befintligt värmesystem 
och allra bäst effekt får den som har en öppen planlösning, efter
som det handlar om att få luften att cirkulera. Luftvärmepumpar 
skapar dessutom ett klimatsmart boende och tillför ren och frisk 
inomhusluft till låg driftskostnad.

Installation
Det krävs en certifierad installatör till att installera din luft
värme pump. När du handlar luftvärmepump hos Söndraby el, 
din lokala Elonbutik, får du hjälp med detta.

Rätt fönster är viktigt
Man kan se fönster som husets ögon och därigenom också få en 
rätt bra bild av hur mycket de påverkar intrycket av ett hus.

Fönster är ofta den stora boven i höga 
uppvärmningskostnader. Äldre, ut
tjänta fönster släpper hela tiden in 
kall luft i hemmet och samtidigt så ger 
de fri lejd för varm luft att åka ut. Det 
är förstås en ohållbar ekvation och 
gräver i praktiken ett hål i plånboken. 
Nya fönster kan hjälpa dig att sänka  
uppvärmningskostnaderna.

Elda i kamin är mysigt
En kamin är både en trivselhöjare och 
värmekälla. Förutom värmen som 
sprids så sprids även mysfaktorn. När 
du eldar blir det en skön värme och 
billig! I Sverige anger 75% att de eldar 
i sin kamin när de vill ha det mysigt 
hemma.

Foto: Mitsubishi (Modell: HERO)
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KALLELSE TILL

FISKESTÄMMA
TISDAGEN DEN 29 SEPTEMBER KL 19:00

Plats: Lotta på Åsen,  
Slättåkra 920, 264 53 Ljungbyhed

Avser verksamhetsåret 2019 och val mm för  
innevarande år. Handlingar inför stämman finns  

tillgängliga hos ordföranden (brojoh11@outlook.com)

RÖNNEÅDALENS FISKEVÅRDSFÖRENING
Välkomna!

Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

Tipsrunda med SPF Seniorerna
Ett glatt gäng med medlemmar i SPF träffades och höll avstånd 
i stadsparken i Klippan. 

Morgonen började lite kallt och bistert men i takt med att medlem
marna kom så sprack himlen upp och solen visade sig. Det glada 
gänget samlades vid Klippansoffan i parken innan de gav sig ut på 
tipspromenad. Lagom kluriga frågor som satt väl synliga på lykt
stolpar gav en promenad i fint väder. 

När sista frågan var ifylld kunde deltagarna plocka fram termosar
na och kakburkarna för att i mindre grupper umgås, njuta av solen 
och trevlig samvaro.

Åstorp Ishall 
Lördagar från 12/920 kl 12:15. 
Kom i god tid för inskrivning & ombyte. 
Utrustning finns att låna, medtag tjocka 
handskar & vattenflaska.

Lär dig spela IShockey!
Tre Kronors Hockeyskola är Svenska Ishockeyförbundets verk
samhet för de yngsta barnen. 

Här är fokus på att ha roligt och på ett lekfullt sätt lära sig grunder
na inom ishockey. Föreningar runt om i landet driver Tre Kronors 
Hockeyskola i egen regi med kvalitetssäkrat material med utbild
ning och ledning från Svenska Ishockeyförbundet.

Tyrs Hov, Tyringe
Inskrivning och info lördag 26/9 kl. 912. 
Första träningen – lördagen 3/10.
Medtag godkänd hockeyhjälm med ansikts
skydd, halsskydd och skridskor. Övrig ut
rustning finns att låna (deposition 200 kr). 

Föreningssidan



ALEKS
KÖK

Nu är vi redo för hösten...Nu är vi redo för hösten...

TULLSSONHUSET I KLIPPAN
Hembygdsgatan 2 , Klippan

Öppettider:
Måndag-Fredag 10-18

Lördagar 10-14

BELYSNINGBELYSNING

MÖBLERMÖBLER

KÖKKÖK
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Titta in på vår digitala instrumentpresentation genom att scanna 
QR-koden för respektive instrument, eller gå direkt till ”Anmäl dig!”
Musikskolan har fortfarande platser kvar på ett flertal av  
instrumenten och vi tar emot anmälningar löpande!
Om ni har frågor, kontakta oss på musikskolan@klippan.se
VÄLKOMNA

VÄLKOMMEN TILL MUSIKSKOLANS 
DIGITALA INSTRUMENTPRESENTATION

Tvärflöjt

Valthorn

Akustisk gitarr & Elgitarr

Saxofon & Klarinett

Slagverk

Elbas

Trombon & Trumpet

Fiol, Altfiol & Elfiol

Piano & Sång

Baryton & Tuba

Cello & Kontrabas

Anmäl dig!

Information från Klippans kommun14



Jag har, i egenskap av informatör på Närings
livs avdelningen i Klippans kommun, träffat 
näringslivschef Anders Lindberg och kom
mundirektör Tomas Rikse för att prata om 
den situation som Klippans kommun be
finner sig i med tanke på Covid19. Det blev 
ett samtal om vad som är gjort, var kommu
nen står nu och hur man tänker framåt.

Tomas börjar med att berätta att man, precis  
som alla andra, gick i stabsläge i mitten av 
mars och vidare jobbat strukturerat med den 
här krisen varje dag sen dess. När pandemin 
var ett faktum vidtogs flera åtgärder inom 
kommunen i ett tidigt skede. Man har stängt 
verksamheter som tidigare varit ”öppna”.  
Till exempel har många verksamheter inom 
Kultur och Fritid samt Socialförvaltningen  
fått stänga. Även föreningslivet har fått  
sätta många av sina aktiviteter på paus. Gym
nasieskolan har haft distansutbildning hela 
våren. Det sistnämnda har varit en utma
ning, men bedöms ha gått bra. Kommunen  
har även erbjudit elever att hämta mat när det 
varit skoldag. Socialförvaltningen har dragit 
ett tungt lass, med skärpta rutiner, sjukskriv
ningar på grund av att man haft symptom, 
ändrade semesterperioder och att många 
äldre med befarad Covid19 isolerats och 
haft särskilt avdelad personal. Kommunen  
har köpt in en ambulans, som dock inte 
har behövts användas i något ärende med  
anknytning till Covid19. 

Kommunen tog tidigt beslut om besöksför
bud inom äldreomsorgen. Även åtgärder för 
att säkra personaltillgången här har varit 
av vikt. Det finns nu en personalbank med 
personer med lämplig kompetens tillgäng
lig. Dels har kommunen utbildat ett 50tal 
kommun anställda i enklare vårdkunskap, 
dels har ett antal utomstående med vårdut
bildning och/eller vårderfarenhet anmält 
sitt intresse av att jobba i kommunen. Det 
har hittills inte funnits behov att använda 
denna personalbank. En annan åtgärd är att  
Tekniska förvaltningens lokalvårdsenhet 
numera sköter all tvätt och städ till hem
tjänsten, vilket har frigjort personal till 
kommunens äldreboenden. Kommunen var 
också tidig med att köpa in skyddsutrust
ning, vilket gjort att man aldrig stått utan.

Anders fyller i att den nedgång som de större  
företagen i kommunen gick igenom under 
slutet av 90talet, har medvetandegjort att de 
blivit mer rustade för situationer som denna.  

Läget i kommunen med anledning av COVID-19
Klippans kommun har ett differentierat 
närings liv och det gör också att det inte blir 
så sårbart. Samtidigt finns det modiga före
tagare som vågar prova nytt och som satsar 
för framtiden, situationen till trots. 
– Det har varit och är fortfarande viktigt att kom-
munens organisation är snabbfotad och fram-
förallt lyhörd för vilka behov som näringslivet 
har. Detta för att kunna göra effektiva och riktade  
insatser. I samarbete med Familjen Helsingborg 
har man erbjudit en företagsakut, dit företagare i 
kris kunnat ringa för att få stöd. Ett annat sam-
arbete inom Familjen Helsingborg är Framtids-
coach, där företagare får kostnadsfri coachning 
för att hantera den situation som råder och för 
att bli starkare i sitt företagande. Ska man säga  
något positivt om den här tiden, så är det att vi 
har kommit i kontakt med många företagare och 
fått en fördjupad dialog med varandra, säger  
Anders.

Tomas och Anders är överens om att kom
munen har klarat sig förhållandevis bra. 
– I nuläget finns inga dödsfall kopplade till 
Covid-19 i kommunen, berättar Tomas och 
fortsätter. Totalt är det 27 konstaterat smittade 
av 17 600 invånare, fram till dags datum. Det 
finns inte heller någon smittspridning i kommu-
nen. 
– Tittar man vidare på näringslivet, så finns det 
företag som i nuläget går bättre än tidigare och 
det finns givetvis de som har det väldigt svårt i 
dessa tider. Det finns i dagsläget inga konkurser 
i kommunen som man ser är direkt kopplade till 
Covid-19 och överlag kan man säga att det går 
okej, säger Anders, även om man kan se en ned-
gång inom vissa områden. 

Tomas och Anders är överens om att utifrån 
ett Coronaperspektiv är det besöksnäringen 
som lider mest. 
– Utmaningen framåt blir att normalisera läget, 
trots att smittspridningen ökar något i Skåne. 
Att öppna upp och hitta nya sätt att fungera i det 
som är. Kommunens förvaltningar har gjort ett 
bra jobb med att ta fram riktlinjer för att minska 
riskerna, säger Tomas. Dessa riktlinjer är det 
fortsatt viktigt att hålla sig till. Kommunen har 
till exempel sett till att det görs punktinsatser med 
extra städning på ytor som är mer utsatta för even-
tuell smitta, detta som ett led i arbetet mot smitt-
spridning. 

Gymnasieeleverna är tillbaka på plats i sko
lan. En åtgärd kommunen tagit här är att 
köpa in mer skolskjuts, detta för att glesa 
sittningarna på turerna. Åtgärden gynnar 

även näringslivet då bussbolaget får fler  
körningar. 

Andra åtgärder är att höstens inskolningar 
på kommunens förskolor har hållits utom
hus. Även delar av undervisningen i skolor
na hålls utomhus, både i idrott och andra 
ämnen. Schema och luncher har anpassats 
för att minska antalet människor på samma 
plats samtidigt. 

– Kurser, konferenser och möten som tidigare bli-
vit inställda kommer försiktigt igång igen, dock 
på ett Corona-säkrat sätt. Tanken är också att det 
man gör, det gör man lokalt, berättar Tomas. En 
del möten kommer dock fortsätta vara digitala,  
vilket man hela tiden blir tryggare med. Man ser 
även en ökning av distans arbete, vilket också är 
en utmaning och som Anders säger ”detta gör att 
man får hitta nya vägar”.

– Det är också glädjande att se att efter frågan på 
mark för verksamheter fortsätter, av både lokala 
företag och företag utifrån, som vill utvecklas i 
Klippan. Samtidigt fortsätter vi med att planläg-
ga och exploatera ny verksamhetsmark. Vi ser en 
ljus, om än lite annorlunda, framtid för Klippan, 
säger Anders.

Tomas tillägger att det är många som gjort 
ett väldigt bra jobb under denna utmanande 
tid. Att människor på alla nivåer ställer upp 
är värdefullt. 
– Vi har lyckats bra i Klippan överlag och det är 
allas förtjänst, säger han. 

Information om Covid19 och kommuns 
riktlinjer hittar du på www.klippan.se.

Jonna Leifsdotter 
Informatör, Klippans kommun
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Besök vårutställningi Klippan

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


