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Lilla bilden: Ulla sköter försäljningen butiken hos Herners El.

En hyllning till  
kvinnorna i Klippan!

Vi närmar oss internationella kvinnodagen som uppmärksammas  
den 8 mars varje år. Tar man en titt genom historien finns det 
många kvinnor som varit pionjärer och förebilder på olika sätt. I 
Ljungbyhed fanns Elsa Andersson, en svensk flygpionjär. Hon var 
den första svenska kvinnan som utbildade sig till f lygare, aviatris, 
och sedermera även till fallskärmshoppare. En annan Elsa var Elsa 
Kristiansson, en av Sveriges första kvinnliga advokater som började 
hos advokat Henry Sjögrens juristbyrå i Klippan. En kort tid där
efter gick Henry Sjögren bort och Elsa fick ensam ta hand om en 
väl etablerad juristbyrå, vilken hon med framgång drev fram till sin 
död 1998 då hon var 78 år gammal. Den första svenska skådespe
lerska som fick en stjärna på Walk of Fame i Hollywood var Anna 
Q Nilsson. Hon blev även utsedd till USA:s vackraste kvinna och  
världens bästa skåde spelare. 1921 köpte hon ett hus till sina för
äldrar på Tings gatan i Klippan, döpt till ”Quirentia”.

Genom historien har det funnits många kvinnliga pionjärer med 
koppling till Klippans kommun. Idag har vi Heléne Lindquist som 
ligger bakom Bruksspelet, AnnaKarin Liljedahl som driver Norre
hus tillsammans med konditorn Marica och Emilia Persson. Frida 
Simonsen är en annan pionjär som öppnat en grön frisörsalong utan 
giftiga ämnen i hårfärgerna och med ekologisk inriktning. Annika 
Christensen har satt Klippan på kartan genom att öppna ett café där 
allt är glutenfritt och mestadels mjölkfritt. Det finns otaliga exem
pel på kvinnliga entreprenörer och företagare i Klippans kommun 
som är starka förebilder i samhället och som förtjänar att uppmärk
sammas den 8 mars.

I Söderåsjournalen lyfter vi fram allt positivt i vårt närområde och 
uppmanar till lokal handel. Påfallande ofta är det kvinnliga entre
prenörer eller idrottare som står ut. Vi på Söderåsjournalen är lika 
stolta över kvinnorna som männen, alla positiva exempel är värda 
att lyftas fram. Det bästa med framgångar är att de både inspirerar 
och smittar av sig.

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Premiär! Nu har vi kaffe 
från Espresso House.

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



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

Presentreklam
med eget tryck

Vi har 100 000-tals produkter på 
webbshop.adaptmedia.se

Profilkläder

Profilkläder till ert 
företag eller förening.

Storgatan 10, Klippan
0435-77 90 50  |  www.adaptmedia.se
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NU HAR VI ÖPPNAT 
GÅRDSBUTIKEN IGEN! 

Tors 10-18 • Fre 10-18 • Lör 10-13
Fredagslunch på loftet 11.30-13.30

VÅRENS EVENEMANG
4 MARS 

Vart är vi på väg?

18 MARS 
Kaffegöksprovning

1 APRIL 
Kaffegöksprovning 2.0

8 APRIL 
Vart är vi på väg?

För mer info, se vår hemsida  
bjarhusgardsbutik.se

Öppet: torsdag 10-18, fredag 10-18 och lördag 10-13
Följ Bjärhus Gårdsbutik på Facebook  och Instagram 

Det blir allt populärare att handla sin mat online.

Nu har Hemköp i Ljungbyhed startat ehandel. Beställ på hemkop.se 
och hämta det sen i skåpen utanför butiken. Hemköps ehandel har 
samma ordinarie prissättning som om du handlar själv i butiken.
– Att handla mat över nätet är smidigt för kunderna och viktig för oss att 
kunna erbjuda, säger Jessica Moline som är butikschef.

Tycker du inte om att stå i kö för att hämta ut paket som du beställt 
från webbutiker? Då kan du numera hämta ut ditt paket i Instabox 
smarta skåp. Lika lätt är det att returnera ditt paket via Instabox.

Hemköp i Ljungbyhed har framtidstro och ser till att ligga i fram
kant av utvecklingen.

Från en matälskare till en annan – nu även 
online

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ombud för

LJUNGBYHED  www.hemkop.se
Öppet 8 - 20 alla dagar!

Handla var du vill
och när du vill.

Välkommen till hemköp.se
– Sveriges enda e-handel för matälskare.

Din online-beställning hämtar du utanför butiken.

Lars visar hur enkelt det är att hämta sin online-order.

I pant-rummet kan man lätt hämta ut sina paket via Instabox.
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Herners El har funnits på Storgatan 5, centralt i 
Ljungbyhed, mitt emot Hemköp och LT Lantmän 
sedan 1987. Nytt är att butiken fått en ny lokal, 
fast adressen är densamma. 

Den nya lokalen är handikappanpassad och det är 
fortsatt Ulla som sköter försäljning i butiken. Här hit
tar du vitvaror och småel med tillbehör som batterier, 
glödlampor m.m.
– Butiken är ett komplement och en service till våra kunder. 
Butiken syns mer nu efter vår f lytt och vi har utökat sorti-
mentet. Cylinda och Electrolux är toppsäljarna men vi har 
tillgång till alla varu märken, berättar Ulla Herner.

Installationsarbeten
Herners Els verksamhet består till stor del av instal
lationsarbeten, någon av de tre bilarna som kör runt 
och utför olika installationsarbeten syns runt hela 
Söderåsen.
– Vi har tre elektriker anställda, bland annat vår son  
Niklas, som är ute och gör olika installationer eller andra 
el arbeten, säger Lars Herner.

Letar du efter en expert på både elinstallationer och 
vitvaror hittar du Herners El mitt i byn och det är lätt 
att få parkeringsplats utanför butiken.

Butik med stort sortiment
Lagerhållning av förbrukningsmaterial är en del av 
utbudet i affären. Försäljning av vitvaror är en viktig del av verk
samheten liksom att det finns de flesta övriga av hushållets appa
rater och maskiner i butiken
– Det finns både praktiska och mer energi snåla vitvaror till hushålls-
apparater som strykjärn, brödrost, kaffebryggare till moderna designade 
hushålls apparater som lyfter hela köket, avslutar Ulla.

Det händer mycket positivt i Ljungbyhed för till fället. Hemköp har 
moderniserat sin butik, det lokala fiket Dagnys som serverar lunch 
samt Herners El som byggt sig en ny lokal med stort skyltfönster 
ut mot Stor gatan. 

Välkommen in på ett besök!

Familjeföretaget i Ljungbyhed

TVÄTTKLIPP
Cylinda FT4386C med 

5 års garanti. 8 kg 1600 varv

Nu 5.990:-
ord. pris 6.990:- (begr. antal)
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Efter drygt fem år i samma lokal är Sweet Harmony på 
väg att växa vidare in i grannlokalen så att kaféet och 
butiken bli större. 

Till sommaren kommer det finnas fler uteplatser. Ett bekant 
ansikte finns redan på plats då Alexandra Persson går från 
att vara stammis till att nu jobba i butiken.
– Jag fullkomligt älskar atmosfären och allt i butiken. Här blir alla 
sedda och omfamnade, säger Alexandra.

Alexandra går från ett fabriksarbete till ett matställe och 
café men hennes bakgrund är hotell och restaurang och lik
som alla gäster älskar hon god mat.
– Alexandra är en glad och trevlig tjej som passar bra in i vårt gäng. 
Nu ser vi fram emot ett fantastiskt spännande år och att utbyggna-
den är klar snart. Vi har utökade öppettider och längtar efter att få 
öppna vår nya fina uteservering så fort vädret tillåter, säger Annika  
Christensen som driver Sweet Harmony.

Kom in och ät någon av de olika populära luncherna som 
serveras fram till klockan 17.30 då köket stänger. Nytt är att 
Sweet Harmony har öppet till 18.00 tisdagfredag och till 
klockan 14.00 om lördagar. Mottot är fortsatt att alla ska 
kunna äta gott och bli nöjda, därför är allt naturligt gluten
fritt.

Sweet Harmony växer!växer!

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

Premiär!
God korv 
på riktigt.
Nu innehåller våra 
korvar varken socker eller 
konserveringsmedel.*

Ta ett stämpelkort  
i kassan.

100% svenskt kött. Riktig Korv från Lindvalls.
* gäller våra köttkorvar. Lokala avvikelser kan förekomma

Vi bjuder på 
4:e korven.

Njut av god mat hos oss!Njut av god mat hos oss!
mjölk- och  100% gluteNfrittmjölk- och  100% gluteNfritt

vegaNska alterNativ fiNNsvegaNska alterNativ fiNNs

Öppet tis-fre 10-18, lör 10-14 Öppet tis-fre 10-18, lör 10-14 
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75

Butik i laNthaNdelsmiljöButik i laNthaNdelsmiljö
hälso- och sköNhetsprodukterhälso- och sköNhetsprodukter

iNredNiNgiNredNiNg

Nu utökar vi våra Nu utökar vi våra 
öppettider om vardagarNaöppettider om vardagarNa

Vi serverar mat hela dagen. Vi serverar mat hela dagen. 
Köket stänger 17.30. Välkommen in!Köket stänger 17.30. Välkommen in!

#haNdla lokalt
#haNdla lokalt
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073-53 24 460 
www.ahlinsmobler.se 
info@ahlinsmobler.se

Öppettider
Tis-fre 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15

SVENSKTILLVERKADE SÄNGAR
– ALLTID TILL RÄTT PRIS

Delbetala med 

100:-
KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING
Klippan den ..............................................

....................................................................
utfärdare

KLIPPAN-CHECKEN
Gäller 1 år från utskriftsdatum

100 kr

Foto: Patrik Axelsson

Nr: 5501

Betala gärna med
Klippan-checken

Välkommen till Ahlins Möbler  
i Tullssonhuset på Hembygdsgatan 2

DUBBELSÄNG 
180 cm, från 11.995:-11.995:-

(Sänggavel säljes separat)

STÄLLBARA 
ELSÄNGAR 
från 1177..999955:-:-

Vilken säng passar dig?
Ett av dina viktigaste beslut i livet är att välja rätt säng att sova 
i. En bra säng har du i minst 10 år. 

Om du tänker att du sover 8 timmar varje dygn blir kostnaden per 
sömntimme väldigt låg för din säng.

– Att köpa ny säng är och bör 
vara en stor investering. Du 

kommer att spendera tusen-
tals timmar i din 
säng, därför vill 
jag hjälpa dig att 
hitta rätt säng. Jag 
rekommenderar en  

svensktillverkad kontinentalsäng med dubbla madrasslager och bädd-
madrass, vilket ger en bra följsamhet. Djupet i sängen ger en skön känsla och 
minskar trycket på kroppen. Dessutom är den en riktigt stilig sovrumsmöbel, 
säger Niklas Ahlin.

Säng är den möbelgrupp som det klagas mest på. Det är lätt att snåla 
och köpa en billig säng på ett större varuhus istället för att köpa just 
den sängen som passar dig bäst. Sängen  påverkar hur du mår och 
du ska leva med den länge.
– Rätt säng är A och O för att få en god natts sömn. Annars orkar man inte 
med vardagen och kan till och med bli sjuk. Idag vet vi hur viktig sömnen 
är för våra kroppar och den gör inte bara så att vi är utvilade utan bidrar 
även till att motverka förhöjda blodfetter hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, 
depression och utmattningssyndrom. Dessutom hjälper sömnen vår hjärna 
att lagra nya minnen och kunskap, avslutar Niklas.

Letar du snygga och prisvärda möbler, både inne och utemöbler, till 
sängar är det Ahlins möbler du ska besöka.
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Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre 10-18 • lör 10-13

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

VÅRENS JEANS VÅRENS JEANS 
HITTAR NI HOS OSS!!!HITTAR NI HOS OSS!!!

DAMSTORLEKAR 32-52

från från 499 kr499 kr
Vi har massor av nyheter 
på vår skoavdelning

ISAY-VECKA 
Köp valfri 
byxa från 
Isay, så  

bjuder vi på 
en top (värde 299:-)

Storgatan 32 i Klippan Välkommen in!Välkommen in!

Gäller under vecka 8

Fira kvinnan!
Den 8 mars firas den internationella kvinnodagen. 

Idén till en kvinnodag kom från USA. Upprinnelsen var ett pro
testmöte i New York år 1909. Kvinnor som arbetade inom textil
produktionen samlades för att kämpa för bättre villkor och under 
mötet tog man beslut om en nationell kvinnodag för rösträtt. Idag 
har den politiska laddningen kring dagen försvunnit och istället 
blivit en dag då män uppmärksammar eller uttrycker sin kärlek till 
kvinnan, på samma sätt som till mors dag eller alla hjärtans dag. 
Passa på att hylla och fira kvinnorna i ditt liv med en present, mid
dag eller något annat som visar din uppskattning.
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Äntligen har Norrehus öppnat igen med mat-
servering och nytt i huset är att det finns en 
konditor som bakar kakor och tårtor. 

Känslan av hemtrevnad slår emot en när man 
öppnar dörren. Det andra som slår en är doften 
av nylagad mat. Det nya är att lunchen serveras 
varm på tallrik och att det finns veckans soppa 
som buffé. I disken frestar godsaker som matiga 
mackor, sallader, smörgåstårta, bakelser, tårtor 
  ja allt du kan tänka dig för att mätta en hungrig 
och/eller fikasugen mage. 

Premiären den 8 februari blev uppskattat av mat
gäster som längtat efter att Norrehus skulle öpp
na upp igen.
– Det märktes att gästerna hade saknat maten och 
Norrehus. Nu hoppas vi att alla hittar tillbaka hit men 
även kommer hit för en förmiddagsfika eller eftermid-
dagsfika. Det finns kakor, semlor och annat gott att 
fika på hela dagen och allt är nybakat, säger Marica 
och Emilia i mun på varandra.

Välkomna in i Norrehus hemtrevliga och speciella  
miljö med hemlagad mat och fika med mycket 
kärlek. Det finns även möjlighet att beställa take 
away. Ring gärna och boka på 0435101 05.

Nya tider,Nya tider, samma goda NorrehusNorrehus
9



070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Er partner vid alla typer 

av byggprojekt!

Lilla Betongfabriken på Söderåsen

Förrådsvägen 11, Ljungbyhed Park
Nu öppnar vi igen - med start den 26/2

Lördagar & Söndagar 11.00-15.00

ERBJUDANDE
* Alla betongblommor 25kr/st

* Blockljus med tre vekar, flera färger 99kr/st
www.rawbyjorlevik.se

Avloppsspolning UnderhållsspolningRörinspektion Taktvätt

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

20%
RABATT PÅ  
TAPETLIM

Gäller 21/2 – 5/3

TAPETREA 25%
PÅ ORDINARIE PRIS!
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MEDLEMSERBJUDANDE!

Följ oss på: Öppet:
Må-fr 7-18

Lö 9-13

Heminredning med hållbarhet
Hos RawByJörlevik ryms ett stort sortiment av kvalitetspro-
dukter för hemmet. 

Här finns både egna betongfigurer och handplockade guldkorn. 
Det lokala, hållbara och svensktillverkade som värnar om miljön 
står i centrum.

Den som gillar inredning, både för hemmets alla rum och träd
gården ska absolut besöka RawByJörleviks butik i Ljungbyhed. I 
butikens sortiment finns alltifrån stilrena möbler till ekologiskt 
salt och te och olja. Det du köper här är hållbart, både miljö och 
kvalitetsmässigt. Foton från facebook.com/rawbyjorlevik
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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 

N. Skolgatan 2B  |  Klippan  |  0435-105 55  |  horselspecialisten.se

Boka tid för
HÖRSELPROV

eller

RÅDGIVNING

Välkommen 
till Tandense

- din nya tandläkare i Klippan

Storgatan 26, Klippan
tandense.se | info@tandense.se

Varför Tandense?
 
• Basundersökning 95:-  
Vi belastar inte ditt  
allmänna tandvårdsbidrag.

• Modern, digitaliserad tandvård  
Det ger bättre resultat, men framför  
allt blir behandlingen både  behagligare  
och snabbare för dig.

• Öppet 7.30 – 19 varje vardag  
– boka den tid som passar dig bäst.

• Akut ont?  
Vi garanterar dig en behandlingstid 
inom 24 tim. 

VI ÖPPNAR VÅR MOTTAGNING PÅ 

STORGATAN 26 
I KLIPPAN I SLUTET AV MARS!

95:-

Årets fetaste dag
Den 1 mars 2022 är det äntligen dags för semlor igen, fettis-
dagen. 

Fettisdagen betyder helt enkelt fet tisdag och då det äts semlor i 
nästan varje svenskt hem och arbetsplats. Under hela säsongen 
äts det runt 50 miljoner semlor i Sverige.

Firandet av fettisdagen kommer från den kristna högtiden fast
lagen då man inför 40 dagars fasta innan påsk åt upp sig ordent
ligt. Semlor har vi ätit på fastlagsdagen sedan medeltiden och det 
sägs att kungen Adolf Fredrik dog på grund av att glupskts ha 
stoppat i sig 14 stycken år 1771.

11



Afternoon Tea 
 – Vad är det?
Traditionen med att dricka te och äta ett lättare mål mat mel-
lan lunch och sen middag dök upp i den engelska societeten i 
mitten av 1800-talet. 

Afternoon Tea blev så småningom trendigt och finns att avnjuta 
i de flesta av Sveriges lite större städer. Det mesta som serveras, 
utom teet, serveras kallt och består av olika bakverk och bröd.
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Varför heter det
 tekaka?
Brödet tekaka är ett ljust mjukt ganska platt bröd som alla  
säkert ätit. 

Men varför heter det tekaka egentligen? I England finns det 
”Teacakes” som anses passa väl ihop med eftermiddagste, därav  
namnet. Egentligen borde det kallats ”tebröd” eftersom det snarare 
är ett matbröd än en kaka. Begreppet tekaka uppträder i svensk 
litteratur 1984, brödnamnet är alltså en ganska ny företeelse. Visst 
passar tekakor bra till varm choklad under sportlovet?
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BOKREA
START TISDAG 22 FEBRUARI

     KLIPPANS
  BOKHANDEL AB

Torggränd 2-4
Klippan 
Tel 0435-100 30

Vem minns inte Julia Roberts och Hugh Grants numera välre-
priserade kärlekshistoria i filmen Notting Hill? 

Centralt i detta kärleksdrama var The Travel Bookshop, med sin 
skönt indammade inredning och kungligt blå exteriör. Tyvärr finns 
bokhandeln i London inte längre kvar. Likt många andra bok
handlar dukade den under av konkurrenterna på nätet som erbjuder 
lägre priser och större utbud.

I Klippan har vi en bokhandel som har ett mervärde som erbjuder 
ett litterärt äventyrsland och en bokhandlare i form av Lasse Måns
son som tilldelades kulturpriset 2020 för sina folkbildningsinsatser i 
Klippan och att lyfta fram lokala författare och böcker.

Även om bokrean inte är vad den en gång var, lockar den fort
farande bokälskare att öppna plånboken. Att köpa och läsa böcker 
är ett ypperligt sätt att hålla hjärnan i form och motverka demens
sjukdomar. Läsning är dessutom stressreducerande. Det finns alltså 
många positiva effekter av läsning, det enda som krävs är att du 
faktiskt läser. Genom att själv läsa kan du främja läsning hos dina 
barn. Barn gör som du gör, inte som du säger. En bättre investering 
är svårt att tänka sig, det finns bara fördelar på alla sätt när du läser 
böcker.

Bokhandeln – en kärlekshistoria

Foto: Noemi Macavei / Unsplash
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Vernissage i konsthallen 
Klippans Konsthall inledde vårsäsongen 
med en spännande textilutställning. 

De tre unga konstnärerna som ställer ut 
är Ellen Dynebrink, Lotta Grimborg och 
Emma Hasselblad. De visar vad samtida 
textilkonst kan vara. Passa på att besöka 
deras utställning som pågår fram till den 13 
mars. Klippans Konsthalls öppettider följer 
Klippans bibliotek, se bibliotekets hemsida: 
klippan.se/klippanskonsthall.

Handla med hjärtat
- handla lokalt

Vi vill alla ha butiker, kaféer och restauranger på nära håll i vardagen. 
Därför är det viktigt att både privatpersoner och företagare stöttar det lokala 

näringslivet och handlar från våra lokala företag. Då möjliggör vi att våra  
företagare kan fortsatta bedriva sin verksamhet och skapa arbetstillfällen. 

Handla med hjärtat - handla lokalt.
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Happy Thai
- även med husmanskost

På Järnvägsgatan i Klippan ligger restaurangen Happy Thai 
som trots sin anspråkslösa inredning erbjuder så mycket mer än 
enbart thaibuffé. 

Här serveras det även sushi och svensk husmanskost till lunch
buffé och är du sugen på en 200 grams angusburgare är Happy Thai  
restaurangen du ska besöka. Det har redan många hungriga gäster 
upptäckt. Bra kockar i köket och rejäla välsmakande portioner till 
en billig peng är ett vinnande recept. Att hitta thaibuffé för 79 kr 
eller husmanskost för 85 kr inklusive läsk är svårt, åtminstone om 
det ska smaka bra.

Angusburgare serveras med pommes och sallad. Burgare med ost 
och bacon som är perfekt knapriga som de ska vara i en hamburgare.  
Köttet är perfekt och smeker smaklökarna till njutning. Pommes är 
krispiga och goda. 

Thaibuffé innehåller både klassiker och smaknyheter. Det är säkra  
kort som gäller även för sushin. Oavsett om du väljer thaibuffé, hus
manskost eller angusburgare blir du mer än nöjd. När du tror att det 
inte finns plats för mer mat ingår det även efterrätt i priset. Glass 
med friterad banan kan få vilka byxor som helst att sprängas. En sak 
är säker, Happy Thai är här för att stanna!

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

Butiksbakade semlor
Stor

29:-
2 för

55:-

Mini

19:-
2 för

30:-

Happy Thai Restaurang

DAGENS LUNCH
Måndag-fredag kl. 11-14

Svensk husmanskost 85:-

Hemlagad hamburgare med pommes 89:- 

Thai-buffé 79:-

Tel 073-707 23 56 • Järnvägsgatan 31, Klippan
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Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

Seriestart i Klippan
Klippan kraftsportsklubb arrangerade serietävling ihop med 
Helsingborg och Landskrona. 

Klippans damlag bestående av Amanda Tornemark, Andrea Hall
berg, Lottie Borgqvist och Filippa Strandberg stod för enastående 
bra lyftning där Lotties skånska distriktsrekord var grädden på  
moset.

Landslagsbrottare 
tillbaka på världsscenen

Nova Bergman från Klippans brottarklubb ingår i Elit-
programmet vid Malmö idrottsakademins verksamhet, som en 
av seniorlandslagets brottartalanger. 

Med framgångar som USMsilver 2015. USMguld 2016, 2017 och 
2018. JSMguld 2018 som sista års ungdom. Brons på Senior SM 
2018. Vinnare Nordiska mästerskapen 2015 och 2016 har Nova en 
gedigen meritlista. Efter korsbandsskada är nu Nova tillbaka på 
mattan och tog under 2021 både JSMguld och SMguld. Efter flera 
landslagsläger under början av året väntar nu internationell come
back i U23 EM i början av mars och förhoppningsvis VM i höst.

KALLELSE TILL

FISKESTÄMMA
TISDAGEN DEN 1 MARS KL 19:00

Plats: Församlingshemmet,  
Kungsgatan 6, Ljungbyhed

Avser verksamhetsåret 2021 och val mm för 2022. 
Handlingar inför stämman finns tillgängliga hos  

ordföranden (brojoh11@outlook.com).

RÖNNEÅDALENS FISKEVÅRDSFÖRENING
Välkomna!

Nova Bergman

Ledare sökes...
Våren är snart här och många av våra 
barns aktiviteter startar igång igen ef-
ter vinteruppehållet eller flyttar ut från 
idrottshallarna.

Men inget lag klarar sig utan ledare. Oav
sett idrott så behöver klubbarna engagerade 
medlemmar. Det behövs hjälp med saker 
på alla nivåer, allt från att koka kaffe till 
att träna barnen. Kan och vill Du engagera 
dig? Kontakta då din förening! 

Föreningssidan



Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7          Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

SPORTLOVSFILM 20/2 – 27/2, 2022 
20/2 Söndag
Kl. 15.00  Bamse och vulkanön

Kl. 16.30  Monsterfamiljen  
– Ingen är perfekt

21/2 Måndag
Kl. 19.00  Sing  2

22/2 Tisdag
Kl. 16.30  Pelle Kanin 2  

– På rymmen!

Kl. 19.00  Babybossen 2  
– Familjeföretaget

23/2 Onsdag
Kl. 16.30  Pelle Kanin 2  

– På rymmen!

24/2 Tordag
Kl. 19.00  Babybossen 2 

 – Familjeföretaget

25/2 Fredag
Kl. 16.30  Sing 2

27/2 Söndag
Kl. 15.00  Bamse och vulkanön

Kl. 16.30  Monsterfamiljen  
–Ingen är perfekt

Bamse  
1.09 h, barntillåten.

Sing 2 
1.50 h, barntillåten från 7 år 
(under 7 år i vuxet sällskap).

Monsterfamiljen   
1.43 h, barntillåten från 7 år  
(under 7 år i vuxet sällskap).

Babybossen 2  
1.47 h, barntillåten från 7 år 
(under 7 år i vuxet sällskap).

Pelle Kanin 2  
1.35 h, barntillåten från 7 år 
(under 7 år i vuxet sällskap). 

Samtliga filmer har svenskt tal!

Biljettpris: 100 kr (Bamse: 90 kr)

Belfast (1:38 h)

Drama. Barntillåten från 11 år  
(under 11 år i vuxet sällskap).

Rollerna: Jamie Dornan,  
Caitriona Balfe, Judi Dench, 
Ciarán Hinds, Jude Hilll

25/2 Fredag kl. 19.00
27/2 Söndag kl. 19.00
2/3 Onsdag kl. 19.00

Uncharted (1:55 h)

Action, äventyr. Barntillåten från 
11 år (under 11 år i vuxet sällskap).

Rollerna: Tom Holland,  
Mark Wahlberg, Tati Gabrielle,  
Antonio Banderas, Sophia Ali

18/2 Fredag kl. 19.00
20/2 Söndag kl. 19.00
23/2 Onsdag kl. 19.00

Sverigepremiär 25/2

Tand- och munvård
Köp 3 betala för 2. 
Billigaste på köpet. 
(Erbjudandet gäller till och med 6 mars)

Tand- och munvård
Köp 3 betala för 2. 
Billigaste på köpet. 
(Erbjudandet gäller till och med 6 mars)

Välkomna in och handla för att hålla dig 
frisk. Många nya produkter på hyllorna.

17



GRETA GET
– en sanitär angelägenhet

En familjeföreställning passande  
för barn i åldrarna 4-10 år.

Måndagen den 21 februari
10:00 Klippans Bibliotek

17:00 Tornsborgs Tivoli, Färingtofta
Efter föreställningen i Färingtofta finns 

det möjlighet att köpa kvällsmat på plats.

www.klippan.se/lov

Sportlovs
program

Sportlovet
– fullt av aktiviteter i Klippan
Klippans kommun arrangerar tillsammans med förenings-
livet kostnadsfria aktiviteter under sportlovet. 

Alla barn har möjlighet att prova på olika saker och skapa 
sig roliga minnen av sitt lov. För de minsta arrangeras 

det bland annat ritsagor och teaterföreställningen 
Greta Get spelas i Klippans bibliotek och Tornsborgs 
tivoli i Färingtofta.

För de med musikaliskt intresse finns det chans att 
prova på att sjunga i kör liksom att spela trumpet och 

trombon. De mer idrottsintresserade kan under veckan  
lära sig olympiska lyft, tyngdlyftningens grunder, med 

hjälp av utbildade instruktörer. För barn och unga med 
funktionsnedsättning arrangeras det med aktiviteter hela veckan.  
Veckan avslutas med att Ung fritid bjuder in till Discoskridsko 
och pingis turnering i Sågenhuset fredagen den 25 februari.

Gemensamt för alla aktiviteter som arrang
eras under sportlovet är att väcka intresse 
för nya roliga aktiviteter med engagerade  
ideella ledare som ser till att barn och 
ungdomar utvecklas och provar nya  
saker. Huvudsaken är att ha roligt till
sammans. Alla aktiviteter är kostnads
fria om inget anges.

Sportlovsaktiviteter
• Ritsagor på Klippans  

biblio tek
• Prova på att sjunga i kör 
• Padel med Ung fritid 
• Greta Get 
• Tyngdlyftning 
• Prova på att spela trumpet 

och trombon 
• Alla kan IF*
• Bakning med Ung fritid 
• Motorgömme 
• Prova på Esport*
• Kafé Sågen*
• Prova på padel*
• Ung fritid på Klippans 

badhus

• Prova på att köra radio
styrda bilar 

• Sportlovskonsert*
• Esportshäng 
• Discoskridsko 
• Pingisturnering 2 vs 2 
• Inomhusfotboll 
• Prova på Racerunning*
• Prova på att köra radio

styrda bilar*
• Lovbad på badhuset
• Förlängde öppettider på 

fritidsgårdarna

* För barn och unga med 
funktions nedsättning

För mer info om de olika aktiviteterna, se klippan.se/lov

Information från Klippans kommun18



Det byggs på Åbytorp
Jannes Transport är ett av f lera företag som bygger på Åbytorp.

Foto: Sparvax

Foto: Sparvax

Klippans kommun arbetar långsiktigt 
med de företag som vill växa eller etablera  
sig här.

Dialog och bra samverkan med befintliga  
företagare ger resultat i långa loppet och det 
är mycket som är på gång under 2022. Flera 
företagsetableringar ligger i närtid och en 
del av dessa kommer landa på Åbytorp.

Det undgår nog ingen att det nu byggs på in
dustriområdet i Klippan och det är mer på 
gång, avslöjar näringslivschef Anders Lind
berg:
– Gotska Fastigheter som hjälper Willys att  
etablera sig på orten, har nu fått klartecken att 
börja bygga en livsmedelsbutik som planeras stå 
färdig innan årsskiftet. Strax intill kommer med 
största sannolikhet ytterligare en intressant aktör 
att hamna.

Lite längre österut vid Resteamet har nu 
Dalshults Industri & Entreprenad påbörjat 
byggnationen av MP Solkydds nya lokaler, 

därpå följer en tomt till Fönsterfint samt 
ännu en för en spännande nyetablering som 
kommer gränsa till Lilla Kloster Service. 
Om allt går enligt planerna kommer det 
under de närmsta åren vara bebyggt med 
verksamhetslokaler längs med Fabriksalléns 
norra sida.

Bakom Klippan Padel, utmed Stackarps
vägen, byggs nu ett lager till Perstorps
företaget Formica. Målsättningen är att de 
ska flytta in i sina nya lokaler i september.

Vid Besikta står snart ett bygge klart. Det är 
Jannes Transport som kommer flytta in här, 
men det kommer även bli lokaler för andra 
företag att hyra. En del vill äga lokaler själva  
medan det passar andra bättre att hyra in 
sig. Det är bra att det finns olika val att göra, 
speciellt för nya eller mindre företag som ges 
möjlighet att expandera.

– Klippan har i f lera år legat i tillväxttoppen 
bland kommunerna i Skåne, företagen mår bra, 

växer och nyanställer. Näringslivsklimatet och 
vårt fördelaktiga geografiska läge med närhet till 
såväl ett utbyggt järnvägssystem som till Europa-
vägarna E4 och E6, är ofta faktorer som spelar in 
när ett företag väljer att etablera sig här. Så gör 
även riksvägarna 21 och 13, fiberutbyggnaden, 
samt regionens flygplats och hamn. Allt f ler dras 
till en kommun med goda förutsättningar att fort-
sätta utvecklas i, säger Anders Lindberg.

Utmed Stackarps vägen, mitt-
emot DHL, byggs nu ett lager 
till Formica med preliminär 
inflyttning i september.

Mellan viadukten och bilprovningen kommer 
Willys, och med största sannolikhet ytterligare 
en intressant aktör, att etablera sig under året.

F
ot

o:
 S

pa
rv

ax

19Information från Klippans kommun 19Information från Klippans kommun



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

7.995:-

990:-

329:-

5.995:-

690:-

199:-

Luigi Bormioli Mixology
Gin & Tonic-glas
2-pack. 80 cl.
Snygga glas anpassade för  
Gin & Tonic med plats för  
massor av is och garnering.

Roborock E4 robotdammsugare 
• Sensorer och kartläggningsteknik
• Lämplig fär mattor, parkett, klinker och vinyl
• Högkvalitativt filter som kan tas loss och tvättas
• Stötdämpare som känner av ömtåliga möbler

JLAB AUDIO 
Jbuds Air Executive 
True Wireless

Pyrex ugnsfast glasform 
31 X 20 cm. Ungsfast glasform från Pyrex.
Tål ugn 300°C, frys, maskindisk och mikro.

Spis med 
glaskeramikhäll 
Sverigespisen med glas
keramik häll i vitt med 11+1 
funktioner, bl.a. riktig varmluft, 
upptining och pizzafunktion. 
Snabbuppvärmning av ugn till 
180° C på 4 min. Extra stort 
ugnsutrymme på 77 liter. Samsung 43” UHD 4K 

Låt dig uppslukas av en bild med stort 
färgomfång. Fantastiskt realistisk bild-
kvalitet med 4K UHD-upplösning. 

5.290:-

3.995:-

2.490:-

1.895:-

149:-

99:-


