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Förändringarnas vindar blåser
”The line it is drawn
The curse it is cast
The slow one now
Will later be fast

As the present now
Will later be past

The order is rapidly fadin’
And the first one now

Will later be last
For the times they are a-changin’”

Aldrig förr har Bob Dylan och hans texter varit mer aktuella än 
vad de är idag. Vi lever i oroliga tider där mycket vi vant oss vid 
förändras. Bob Dylan menar att de som motsätter sig förändringar 
är de som tar stryk först. Detsamma gäller butiker och affärer. Det 
är omöjligt att vänta ut förändringar, sannolikheten är stor att du 
istället vaknar upp en dag och är i otakt med tiden.

Filip Cronberg på Ica Kvantum har förstått att vi hela tiden rör oss 
framåt och ett sätt att hålla butiken aktuell är genom att utveckla 
och möta framtiden.

Bob Dylan och hans texter handlar ofta om en protest mot det ofria 
i samhället. Bob Dylan är en röst för individuell frihet och längtan 
efter kärlek samt en längtan efter ett bortom. Samma längtan efter 
ett tillstånd utan oro och med mer harmoni har vi idag. 

Ett försök till att göra allt mer normalt har Köpmannaföreningen 
tagit genom att ha Klippan Car Show igen. Låt oss fylla gatorna 
med människor och bilar, låt oss känna oss normala för en stund. 
Handla, lev och ät lokalt!

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Äntligen är Klippan Car Show till
baka. Det firar vi med en tävling.  
Räkna bilar och få chansen att 
vinna Klippancheckar.

Vinster
En person vinner en Klippancheck av 
ett värde av 300 kr. Två personer vinner 
fribiljetter till Bio Grand i Ljungbyhed. 

Gör så här:
Leta upp och räkna bilar i tidning
en. Bilen ser ut som den ovan (den 
räknas inte!). Fyll i talongen ned
an och skicka in den till oss på  
Söderåsjournalen, Adapt Media, Stor
gatan 10, 264 35 Klippan. Märk brevet 
med Biltävling. Oss tillhanda senast  
3 oktober 2022.

tävling

Antal bilar: ............................................................................................................

Namn: .......................................................................................................................

Adress: ....................................................................................................................

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

Tel: ...........................................................................................................................

Vinnare augusti
I vårt augustinummer 
vann Linn Mårtensson 

(Klippan) 1:a pris,  
Angelina Nilsson 

(Ljungbyhed) 2:a pris 
och Stina Sten  

(Kvidinge) 3:e pris.

Rätt svar: 8 valar



Hembygdsg. 2, KLIPPAN • 0435-131 67 • Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14

Vi tar
ID och
körkortsfoto

Färdigmonterad raggarplanka
• Färdigmonterad planka – Packa upp, koppla in och börja spela!
• 2×2 Ohm impedans
• 320W RMS/ 640W MAX
• 100Hz – 20kHz Frekvensomfång
• 96 dB Känslighet

GAS PSB465VS

Kylskåp
• Elektronisk styrning med LCD 
display
• Stor grönsakslåda: 2, fullbredd
• Höjd x Bredd x Djup (mm):
1850 x 595 x 668

AEG RKE64022DX

Android TV - ett smartare sätt att se på TV
• Google Assistant – Prata med Google för att röststyra din TV.
• Google Play för dina app- och spelfavoriter.
• Chromecast built-in™ för att dela din lilla skärm på en stor skärm.
• Bluetooth – för enkel parkoppling av din TV-skärm till andra Blue-
toth-enheter.
• Bild med 4K HDR-prestanda ger en förbättrad bildkvalitet.

PANASONIC TX-43LX660E

Vi höststädar!

1.798:-
2.298:-

8.990:-
10.990:-

Spara 500:-

Spara 2.000:-

4K
HDR

43"

5.990:-
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Facebook

Kvidinge

www.sannagarden.se • 0739-95 27 63
Vägbeskrivning: I Kvidinge - följ skyltar mot Sånnagården.  

Kör ca 1,5 km. Ligger på höger sida bredvid växthusen. 

ÖPPET alla veckans dagar kl 10-17

KAFFESERVERING med hembakat
och GLASSCAFÉ

Gårdsbutiken är fylld med  
HÖSTBLOMMOR.

Självplock av JORDGUBBAR 
 alla dagar.

HÖSTMARKNAD i uppvärmt  
växthus lördagen 24/9 KL 10-16 

med externa utställare.  
Fri entré och parkering. 

JULMARKNADER: 26/11 & 17/12

Bo naturskönt 

B&B fr. 895:-
Vandrarhem fr. 400:-

i stora rum
omgiven av Söderåsen

saresort.se   |  0435-107 77
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Söderåsens Matmarknad

Söderåsens Matmarknad

Söderåsens Matmarknad

*Ca 30 lokala utställare*Entré: 50kr (barn under 15år gratis)*Musik*Lotteri

                                                     Tuvessonskan & BBQLovers på scen.

*Fri parkering, men ta gärna buss eller samåk till marknaden

Skäralids Vandrarhem & Camping 

Kl 10.00-15.00

10 årsjubileum

10 årsjubileum

10 årsjubileum

2/10

2/10

2/10

Välkommen

Välkommen

Välkommen

 

 

 

tillbaka!

tillbaka!

tillbaka!

 

 

 

 

 

 

smakerfransoderasen.se

*Ansiktsmålning*Ponnyridning

Söderåsens matmarknad
är tillbaka och firar 10 år!
Efter ett långt pandemiuppehåll är det äntligen dags för  
Söderåsens Matmarknad. Årets marknad blir den tionde 
marknaden i ordningen. 

Boka in söndagen 2 oktober för en härlig dag vid Skäralids cam
ping. Söderåsens matmarknad arrangeras av föreningen Smaker 
från Söderåsen. Fokus för marknaden är lokal mat och förening
en eftersträvar en så lokal förankring som möjligt bland utställar
na på marknaden och ett brett utbud. Det ska finnas något från 
Skåne för alla smaker helt enkelt.

Eftersom det är tionde gången marknaden arrangeras kommer 
det också bjudas på olika aktiviteter från matens värld. På besök 
kommer Julia Tuvesson, Tuvessonskan, en matinspiratör, koks
boksförfattare och bloggare. Kanske har du hennes bok ”Plåt
mat” eller ”Käka grönt” hemma i bokhyllan? Hon kommer un
der marknaden visa och inspirera till att laga grön plockmat på 
lokala råvaror i säsong.

För att lyfta lokala engagemang kommer Thomas Simonsen 
och Björn Mineur, männen bakom lokala ”BBQ lovers”, ”Chili  
Lovers” och ”Simonsens farm” visa upp det de gillar mest, näm
ligen utomhusmatlagning. Det blir napolitansk pizza och smash
burgare på råvaror från mässans utställare. Så låt dig inspireras 
till att dra fram grillen även när sommaren är över.

Hösten - bästa 
planteringstid!

Bjärhus Växtbutik
Tel. 076-890 25 42  
www.bjarhus.se

För mer info  

 bjarhusvaxtbutik  

 Bjärhus Växtbutik AB

Nu är det dags fö
r 

höstlök och vitlö
k!

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

Fylld baguette.
Baguette med ost, skinka och 
sallad + valfri dryck 50 cl*.
Utan dryck från 59 kr.
Finns med olika fyllning.
* Gäller ej vitamin- och energidryck.

Meny från

79:-
Inkl pant

Renkorv.
Serveras med fransk dressing
och rostad lök.
+ valfri dryck 50 cl*.
Utan dryck 35 kr.
Tips! Picklad rödlök +6:-
* Gäller ej vitamin- och energidryck.

55:-
Inkl pant

Nyhet

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

Välkommen
till Tandense
- din nya tandläkare i Klippan

BASUNDER-
SÖKNING95:-
Vi belastar inte ditt allmänna tand-
vårdsbidrag.

12% i höstrabatt på
alla behandlingarna12%

rabatt

Storgatan 26, 264 33 Klippan  |  0435-400 900  |  info@tandense.se

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

– Guidad implantatbehandling
 Med 3D-röntgen och möjlighet att först prova i dator når
 vi en exakt och korrekt placering av skruvarna i käken.

Besök gärna vår hemsida, tandense.se
Öppet måndag-fredag kl 07.30-19.00, lördag 08.00-13.00.

Vi är en av landets modernaste och
mest digitaliserade mottagningar!

Tandreglering med

osynlig tandställning
Tandreglering är det som många 
vardagligt kallar för ’tandställning’. 

Tack vare genomskinliga skenor kan 
vi ge dig säker tandreglering, utan att 

förstöra ditt leende.

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 

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 

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

Boka tid för
HÖRSELPROV

eller

RÅDGIVNING

Ta hand om HEla kroppen
Den franske kungen Ludvig XIV kallades inte ”Solkungen” 
på grund av sitt soliga leende – hans tänder var så usla att hela 
hovet och i praktiken hela det franska folket förbjöds att le.

Ludvig XIV plågades av förfärlig tandvärk precis som Gustav 
Vasa här hemma i Sverige. Skillnaden var att Ludvig XIV karies
angrepp tvingade honom att dra ut en av kindtänderna i ett för
sta skede, vilket gav en hemsk infektion av käken och bihålorna. 
Infektionen tvingade tandläkaren att dra ut alla tänder i vänster 
överkäke. I samband med detta följde även en bit av gommen och 
käkbenet med. När kungen åt och drack åkte det hiss upp i näsan 
tillsammans med blodblandat var. Bortsett från denna olägenhet 
luktade det förfärligt om kungen.

Problem med tänderna påverkar resten av kroppen. Idag har vi 
skickliga tandläkare vars behandlingar ger dig ett fint leende och 
en frisk kropp.

Rätten att höra
Förr var det bara kungar som fick höra och 
den första hörapparaten som patentera
des, användes av den engelska drottningen 
Alexandra år 1901. Men under de senaste 
200 åren har hörapparaten blivit vanlig hos 
gemene man. Dagens hörapparater är egna 
ljudanläggningar, personligt anpassade  
efter användarens hörselnedsättning till
sammans med en audionom.
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Välkommen att få alla former
av fotbehandlingar hos mig i Klippan.

Kirsten Juul
Auktoriserad fotterapeut

076-801 18 31

Klinik för
medicinsk    
       fotvård

Norra Skolgatan 2 B  |  Klippan

Brandkårsgatan 2 i centrala Kågeröd
www.soderasenstandklinik.se

TANDBLEKNING
1 900:-

Ord 3 900:-
Erbjudandet gäller t o m 31 okt-22

Ring 0418-831 80

Vi erbjuder delbetalning via
Resursbank.

Läs mer på tandkonto.se

Erbjudande till våra
härliga pensionärer

Ta hand om fötterna
Genom historien har fötter haft olika ideal. I Europa gav stora 
fötter status medan i Kina var idealet en liten fot. Små flickor fick 
sina fötter så hård snörda att de inte växte. En plågsam behand
ling som gav förkrympta obrukbara fötter men ju mindre foten var 
desto högre var kvinnans värde på äktenskapsmarknaden. Kultur 
och mode har genom tiderna ofta varit fotens värsta fiende och är 
det kanske än idag. Vi behandlar våra fötter lite väl styvmoderligt 
med tanke på hur troget de står till var tjänst för att bära upp våra 
kilon många hundra kilometer varje år.
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Lars Tydinger 
Född:
 1957 i Röstånga
Företag:
 Startade uthyrning av MTB på Klåveröds vandrarhem år 

2018. Idag driver Lars Söderåsens MTB tillsammans med 
Mats Karlsson, banchef TeamAlbert MTB, med försälj
ning, service, uthyrning och event av mountainbikes. 

Hemsida:
 soderasenmtb.se
Visioner:
 Få fler cykelleder på och runt Söderåsen så att Söderåsen 

blir en internationell cykeldestination.
Cykeltips på Söderåsen: 
 Blå naturled på Söderåsen. Lars skapade leden när han 

drev Klåveröds vandrarhem. Idag är den 14 km lång och 
går genom vacker natur där alla klarar av att cykla.

Vad har du för cykel just nu: 
 Cube Stereo TM MTB – heldämpad, dvs den har fjädring 

bak och fram, 12 växlar
Bästa cykelminnet: 
 Trysil, ett MTBområde med byggda banor och Rörbäcks

näs naturleder

oktoberdagarna i Billesholm 
Årets oktoberdagar i Billesholm är fyllda med massor av upp
levelser; cykling, lokal mat, hantverk, föredrag, författar
möten och bakluckebokis.

8 oktober Söderåsens smultronställen – Författaren och 
 cykelentusiasten Annika Andebark tar med dig på 
 en guidad tur.
 Prova på MTB (Mountainbike) – Både för  
 nybörjaren och den vane cyklisten.
 Höstmarknad Billesholm – lokala odlare, mat 
 producenter, föredragshållare och musik.
9 oktober Tipspromenad med Friluftsfrämjandet  
 – Bingo/Tips promenader runt Mölledammarna.
11 oktober Stiftelserna Upplev Billesholm och Kvinno 
 historier – Annika Andebark berättar om arbetet 
 med stiftelserna och hennes drivkrafter.
12 oktober Tidsresan till Trias – Följ med på en resa från det 
 stora utdöendet mellan Trias och Jura in i framtiden.
15 oktober Kvinnohistorier FÖRENAR – lyssna till  
 inspirerande författare och entreprenörer, gå på  
 workshops, köp böcker på vår bakluckebokis.
16 oktober Tipspromenad med Friluftsfrämjandet  
 – Bingo/Tips promenader runt Mölledammarna.

Hela programmet hittar du på upplevbillesholm.se
F

ot
o:
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k/
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sh

Inträde: Vuxen 150 kr, barn under 16 år gratis
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Jönssons Cykelaffär

elcyklar
barncyklar
begagnade cyklar
och unika cyklar 

kvalitét och service
för dig som cyklar

Billesholm
nycykel.se
042 - 720 35

En riktig
cykelaffär

Jönssons Cykelaffär

elcyklar
barncyklar
begagnade cyklar
och unika cyklar 

kvalitét och service
för dig som cyklar

Billesholm
nycykel.se
042 - 720 35

En riktig
cykelaffär

Jönssons Cykelaffär

elcyklar
barncyklar
begagnade cyklar
och unika cyklar 

kvalitét och service
för dig som cyklar

Billesholm
nycykel.se
042 - 720 35

En riktig
cykelaffärEn riktig
cykelaffär

kvalitét och service
för dig som cyklar

Billesholmsvägen 95, 267 71 Billesholm • 042 - 720 35 • nycykel.se

Sven Jönsson 
Född:
 1960 i Billesholm
Företag:
 Började sälja begagnade 

cyklar 1973, idag vall
färdar kunder från södra  
Sverige för att köpa  
elcyklar i Billesholm. 

Hemsida:
 www.fixacykel.se och
 www.nycykel.se
Visioner:
 Göra Billesholm till en 

destination som inspire
rar till hållbarhet.

Cykeltips på Söderåsen:
 Soffebacken
Vad har du för cykel just nu: 
 Nishiki – En hybrid med 

30 växlar och utan fot
broms.

Bästa cykelminnet: 
 Resan runt Bodensjön 

när vi tog cyklarna på 
buss och tåg för att sedan 
utforska de olika länder
na på cykel. På resan var 
Österrike den absoluta 
favoriten.
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PANG- 
rabatt!
Smäll en ballong 

och få rabatt  
på valfri vara.

Storgatan 32, Klippan
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Höstens modetrender 
 hos Basthi och Lukas
På hösten kan det vara varmt och kallt om vartannat. Då är 
det helt rätt att kombinera flera olika klädesplagg med lager
pålagerstil för rätt temperatur. Ddessutom är det riktigt 
snyggt. 

Det blir elegant och stilfullt i höst när kavajer, klänningar och 
kostymer gör comeback – fast har det någonsin varit ute att klä 
sig elegant?
– Vi har kavaj med boyfriend fit, oversize kavaj, tillsammans med jeans, 
vida, raka och smala vidder på byxor. Färger vi ser mycket av i höst är 
grönt, lila och vinrött. Kom in i butiken så hjälper vi till att plocka fram 
det bästa till var och en, säger Carina på Basthi/Lukas.

Det finns något både för kvinnor och män hos Basthi och Lukas. 
Män ska i höst och vinter gärna klä sig i klassiska och tidlösa 
kläder. Flanellskjortor, manchesterbyxor, kavajer och kostym är 
något av det som varje man behöver. Ett annat nyckelplagg i höst 
är stickade tröjor.
– Hos Lukas har vi allt som en man kan behöva i höstens klädväg, av
slutar Carina.

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30
www.guldosilversmedjan.se

HÖSTENS 
NYHETER

Nytt i guld och silverNytt i guld och silver
från verkstaden!från verkstaden!

KRIKA BYGDESKOLA
DEN LILLA SKOLAN MED DE STORA KUNSKAPERNA

FRÅN FÖRSKOLEKLASS TILL ÅRSKURS 6

http://www.krikabygdeskola.se

Lediga platser
Kontakta rektor

Emma Borgstrand:
emma.borgstrand@
krikabygdeskola.se
Tel: 072–551 90 27
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Storgatan 32, Klippan 
Tel. 0435 - 101 15  www.gunnsmode.se 

Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre  10-18 / lör 10-13

Gilla oss på

Vi lämnar 

på ett urval av 
höstens jackor 

(gäller fred 23/9 – lörd 24/9)

100 kr 
i RABATT

ord.pris 599 krord.pris 599 kr
2 färger2 färger ord.pris 699 krord.pris 699 kr

3 färger3 färger

Marta du Chateau
 Höstnyhet hos Gunns Mode
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 höst
kläder. 

Lätta klänningar byts mot långärmade tröjor och byxor. Man 
kommer att se mycket kostymer i olika färger och utföranden, 
udda kavajer som kombineras med skjorta och skinnleggings eller 
jeans. Stickade tröjor och västar som matchas med kostymbyxor 
eller kjolar. Helheten är viktig, så man får inte missa accessoarer
na så som pumps, loafers, boots, stövlar samt smycken och hand
väska.

Stickade klänningar fortsätter att vara en favorit, det blir en färg
stark höst där de största färgerna är kornblått, Guccigrön, cerise, 
rött, orange samt brunt i alla nyanser.

För både kvinnor och män är det stil och elegans som gäller i höst 
eftersom alla längtar efter att klä upp sig efter allt hemmasittande.
– Höstens nyhet i butiken är det populära klädmärket Marta du Chateau 
som är ett danskt märke med häftiga kläder i en bra prisklass. Kläderna 
är inspirerade av franska och italienska modedesigners, säger Helena på 
Gunns Mode.
– Hos Gunn’s Mode hittar ni underkläder, strumpor, kläder, väskor, 
smycken och skor vi klär er från topp till tå.

11



Ica Kvantum bygger ut
ICA Kvantum bygger om och bygger nytt, lagom till nästa års jubileum. 
Då är det 50 år sedan som Elfdalens Centrum tog form om man byggde 
lokaler för handel på området. Handelsplatsen med Tullsonhuset och ICA 
Kvantum har utvecklats under åren och nu är det dags för nästa förnyelse.

Just nu händer det mycket utanför entrén på ICA Kvantum och när allt är klart 
kommer det finnas bättre parkeringsmöjligheter, en större bilfri yta framför 
entrén, ny pantstation och ett helt nytt apotek.

Filip Cronberg, handlare på ICA Kvantum, förklarar att det är viktigt att kon
tinuerligt utveckla butiken och det totala erbjudande med ambitionen att göra 
vardagen lite enklare för kunderna. På samma sätt utvecklar han och persona
len varje dag sortimentet, upplevelsen och servicen för alla besökare. Målsätt
ningen är alltid att överträffa kundernas förväntningar!

Nyheter som förenklar för många
En stor förbättring för många blir den nya pantstationen, med nya effektiva 
pantmaskiner, som kommer finnas lättillgängligt i nära anslutning till parke
ring och entrén. Därtill blir Apotek Hjärtat ett välkomnat tillskott när de öpp
nar under våren 2023.
– Det var dags att byta ut våra pantmaskiner och när vi tittade på hur en del andra buti-
ker har gjort beslutade vi oss för att ta ett omtag. Då pantmaskinerna flyttar ut blev det 
möjligt att bygga ut och skapa en ny yta åt Apotek Hjärtat. Det har varit en lång process 
och det känns fantastisk att vi nu hittat en bra lösning, berättar Filip.

Ny parkeringsyta
Förändringarna av butiken påverkar även utemiljön och parkeringsytan. Det 
kommer att bli en ny planlösning för parkeringen med bättre parkeringsmöj
ligheter, handikapplatser, familjeparkering och laddplatser. På den bilfria ytan 
framför entrén bereds plats för cykelställ och kundvagnsgarage.
– Genom att vi skapar en bilfri och lugnare yta runt entrén förbättrar vi tillgängligheten 
och inte minst tryggheten för kunderna. En klar förbättring mot idag där bilarna passerar 
nära entrén, säger Filip.

Det händer mer
Efter att det nu lagts nytt tak och fasaden byts ut har även växthuset fått ett 
lyft. Förnyelsen innebär ökat ljusinsläpp med bättre UVskydd och isolering. 
Bättre förutsättningar för blommor, växter och miljö helt enkelt. Andra nyheter 
är att entrén in och ut ur butiken kommer att breddas. Kassalinjen kommer då 
justeras för att skapa mer yta framför kassorna och utcheckningszonen kommer 
utökas med ytterligare kassor för självscanning. 
– Målet har hela tiden varit att ta tillvara på och förbättra de möjligheter som förutsätt-
ningarna ger oss. De olika förnyelser vi nu gör utgör helheten som vi hoppas att våra 
kunder kommer uppskatta. Många bra saker kommer ta form under det närmsta halvåret 
och vi har en bra plan för att bibehålla en bra tillgänglighet för alla våra kunder under 
resans gång, hälsar Filip.
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Dukat till fest med 
höstens primörer
Visst blir det ruggigare och mörkare på hösten. Men på plus
sidan är många av våra svenskodlade grödor i sitt esse! 

Potatis, pumpa och rotfrukter är några favoriter som du kan göra 
goda, hälsosamma och prisvärda hösträtter av. Ica Kvantums egen 
friskvårdsavdelning med frukt och grönt stoltserar med alla svenska 
höstdelikatesser av högsta kvalitet och i största möjliga mån även 
närodlat.

I delikatessdisken frestar de med saftiga köttbitar och butikslagade 
färdigrätter som är tillagade med kärlek från grunden med råvaror 
från lokala producenter av kött och grönt.
– Vi tillagar mycket själva i köket som färdigrätterna som säljs i kyldisken 
liksom våra egna pajer. De är omtyckta luncher och middagar. Det finns 
även ett stort sortiment av ”grab and go” mat som smörgåsar, sandwich och 
baguetter som vi gör i köket, säger Ebba.

Det finns även butikslagade färska efterrätter för den som är sugen 
på något gott!
– Vi värnar om våra lokala leverantörer och erbjuder allt från närodlade 
primörer till kött från traktens lokala gårdar. Allt kött är svenskt vilket ger 
låg klimatpåverkan och premierar bra djuruppfödning.

När du handlar på Ica Kvantum är du säker på att:
• Vi strävar alltid efter bästa möjliga kvalitet och prisvärde

• Vi strävar efter att våra produkter ska bidra till ett starkt och 
livskraftigt jordbruk i Sverige

• Vi strävar efter att alla våra produkter ska vara framtagna med 
bästa möjliga omsorg för människa, djur och miljö

Ebba visar butikslagat grillat f läsk från Halland. Emma håller 
upp potatissallad med färska örter och ramslök. Den picklade 
rödlöken ovanpå görs från grunden i köket.

Ebba visar butikens färdig-
rätter och pajer.

Butikens ”grab and go” mat görs i egna köket.

Sandra visar upp höstens inredning 
som dukats upp i butiken.
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FÖR DIG SOM UPPSKATTAR 
BOKHANDEL PÅ RIKTIGT

     KLIPPANS
  BOKHANDEL AB

Torggränd 2-4
Klippan 
Tel 0435-100 30

DEN LODANDE  
MÄNNISKAN

Patrik Svensson 
Tillbaka med ny bok efter  
den hyllade debutboken 
Ålevangeliet. Ny bok om 

människorna som utforskat, 
kartlagt och sprängt gränser, 

drivna av den uråldriga  
lockelsen till havet.

UNDERBARA SAGOSKATTER!
3 olika sagosamlingar med charmiga 
karraktärer och mysiga illustrationer 
där alla kan hitta sin favorit. Lagom 

långa - perfekta att läsa tillsammans 
vid läggdags. Ord. pris 228:-/st.

79:-/st

ÅRETS ÅLAKUNG 2022
Krönt av Ålakademien 

Nu 49:-

MINA BÄSTA GODNATTSAGOR
KLASSISKA SAGOR GODNATTSAGOR

DINOPYSSEL
Häng med till Dinosauriernas 
värld. Vrålhäftig pysselbok.

• Pappfigurer 
• Tygklistermärken
• Kluriga labyrinter 

• Färgläggning
• Utmana Dinokunskapen

Ord. pris 138:-

Nu 119:-

Succé för Stigarundan

Efter pandemiuppehåll var det dags för den populära 
cruising rundan ”Stigarundan” som Kent och Tomas från 
Stigs Autoshop arrangerar. 

När det startades igång 2017 var starten på Stigs Autoshops  
parkering men platsen räckte inte till utan starten fick flytta 
upp till Ahlins möbler istället. Årets cruisingrunda gick genom  
Klippan, ut till Stidsvig, via Rya kyrka och tillbaka genom  
Söndraby. Cruisingen lockade nästan 200 fordon, allt från 
raggar bilar till entusiastbilar och sommarbilar. Både vid starten 
och senare vid målgången i Elfdalen kantades vägarna av intres
serad publik. Kent och Tomas från Stigs Autoshop tackar alla 
som deltog och riktade ett särskilt tack till Hembygdsföreningen 
som arrangerade grillning av korv.

Storgatan 64, Klippan • 0435-147 00 • Måndag-fredag 8-18, lördag 9-12 • www.stigs-autoshop.se

Bromsrengöring Variac

39 kr/st  

395 kr/12 pack
Erbjudandet gäller under under v 38 och så långt lagret räcker.
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Perstorp Bälinge
Idrottsklubb

STOR LOPPMARKNAD 
LÖRDAG 1 OKTOBER KL. 12-16

AUKTION KL. 14 

Badvägen 7, 284 32 Perstorp
(intill Padelhallen vid Ugglebadet)

VÄLKOMNA ATT FYNDA!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Vi förverkligar både era  
exteriöra och interiöra drömmar!

DAGS ATT BYTA TILL 
ENERGISNÅLARE 

ALTERNATIV?

Vi har allt du behöver i hemmet till bra priser!

Disk från Cylinda 
5.490:- 

Spis från Gram 
5.990:-
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

Antidoping i Klippan
Den 27 augusti besökte Per Ekström från RF SISU Klippan 
och höll utbildning i antidoping. 

Samtliga föreningar i Klippan hade bjudits in med möjlighet att 
öka kunskapen och vaccinera klubben mot doping. Ren idrott är en 
förutsättning för ett friskt idrottsliv.

Starka tjejer i Klippan
Klippan Weightlifting har ett eget lag med tjejer som tävlar i 
tyngdlyftning nationellt. 

Efter serieomgång 3 ligger de på andraplats totalt i serien under 
elitserien. Vid tävlingen gjorde Klippans framgångsrika brottare 
Elvira Braun tävlingsdebut som tyngdlyftare och hon satte alla sina 
sex lyft efter imponerande lyftning. Tävlade gjorde även Filippa 
Strandberg, Lottie Borgqvist och Andrea Hallberg.

USM-framgångar för  
Klippans friidrottsklubb
Sista helgen i augusti tävlade ungdomarna från Klippans fri
idrottsklubb USM, 1722 år i Sollentuna och 1516 år tävlade 
i Uppsala.

Nyblivna EMsilvermedaljören i mångkamp, Leo Göransson, nåd
de nya framgångar i individuella grenar under USM. Guld i såväl 
höjdhopp som längdhopp samt ett brons i spjut.

Andra duktiga ungdomar från Klippans fri
idrottsklubb utmärkte även de sig. Emilia  
Franzén hamnade på en hedrande 4:e plats 
i 100 metersfinalen. Linnea Säfström var 
nästbäst i längdkvalet och hoppade till sig 
en sjundeplats i finalen på 5,31 m. I kula 
knep Wilma Nilsson en silvermedalj, endast 
9 cm från silver och Linnea knep bronset. 
Två tjejer från Klippans friidrottsklubb på 
pallen alltså. Wilma kom även på sjunde
plats i spjutfinalen.

I Uppsala tävlade Felix Nilsson och han imponerade i spjutfinalen 
i P15 och slutade tvåa. Silvermedalj med hem precis som sin syster 
Wilma. Stora framgångar för Klippans friidrottsklubb och deras 
tränare och idrottare.

Föreningssidan



Tack till Föreningssidans sponsorer!

Skrämmedi-festival
i Klippan

Finns det något roligare än klumpiga monster? Att känna lite 
rysningar och skratta åt skräcken på samma gång?

Den 9 oktober hålls Klippan Skrämmedifestival, en skräck 
komedifestival, på Sågen, Möjligheternas Hus i Klippan. Festiva
len lockar filmentusiaster och de som vill lära sig mer om att göra 
film inom genren. Som en del av festivalen arrangeras workshops i 
smink och monsterbygge, video och ljudinspelning.

Återvändande Klippanbon Tomas Sund håller i evenemanget  
tillsammans med Studiefrämjandet och med stor hjälp från Klip
pans kommun. Klippans Master Film och Åstorps Factory of Fear 
kommer hålla i workshops som varvas med kortfilmer och pop
corn, och som avslutning visas två prisbelönta långfilmer inom 
skräckkomedigenren. Mycket skratt, en del skrik, och festival
stämning hela dagen!

Biljetter släpps i slutet av september.

Följ @skraemmedi på instagram eller gå till www.facebook.com/
Skraemmedi för att ta reda på mer.
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Tre Kronor Hockeyskola
Nu söker Tyringe Hockey tjejer och killar som vill prova på 
världens roligaste sport säsongen 22/23. 

Ledorden för hockeyskolan är lek, kamratskap, glädje, laganda och 
spontanitet. Alla är välkomna – oavsett ålder, tidigare skridsko
kunskaper eller bakgrund. Även äldre nybörjare välkomnas givet
vis!

För att vara på isen krävs att man har godkänd hockeyhjälm 
med ansiktsskydd, halsskydd och skridskor. Tyringe Hockey har 
 utrustningar att låna ut. I låneutrustningen ingår allt utom skrid
skor, hjälm och klubba.

Det är helt gratis att prova på världens roligaste sport hos Tyringe 
Hockey. I november/december sker sedan en betalning för de som 
vill fortsätta att träna. 

Informationsdag 
En informationsdag kommer att hållas lördagen den 17/9 i cafe
terian på Tyrs Hov kl. 1012. Då kan även låneutrustningarna häm
tas ut för de som behöver. Första träningen är lördagen 1/10. 

Anmälan till hockeyskolan sker på klubbens hemsida (tsos.com).

Föreningssidan



Eventlördag 24/9
Under eventlördagen 24/9 kl 10-14
kan du göra klipp i butikerna.
Stor utställning med coola bilar
utmed de avstängda gatorna i centrum.

» bilar
» MC
» Tävlingar
 i butikerna

Missa inte!
» Mat
» Erbjudande 
 i butikerna
& mycket mer
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COLORAMA TAKFÄRG – 10 L

 549:- (ord. pris 731:-)

COLORAMA VÄGGFÄRG – 10 L

 695:- (ord. pris 1245:-)

MEDLEMSPRIS   19/9-1/10

HöstfestHöstfest
KANONERBJUDANDEN KANONERBJUDANDEN 
hos Colorama Klippan!hos Colorama Klippan!

ERBJUDANDET GÄLLER ENDAST I KLIPPANBUTIKEN

Följ oss på
Facebook och 

Instagram

ÖPPETTIDER
Vardagar 7 - 18
Lördagar 9 - 13

Hur ska ditt hem se ut i höst?
Inredningstrender kommer och går, men känslan för att se det 
vackra i vardagen och inreda ditt hem med dina favoritdetal
jer, det består.

Låt ditt hem spegla vem du är i höst. Trenden är att mixa person
liga föremål med nya detaljer – minnen från sommaren ger hem
met en personlig prägel tillsammans med moderna, asymmetriska 
skålar och kuddar med målade motiv.

Hos Niklas Ahlin på Ahlins möbler finns allt till ditt hem, stort 
showroom och med möjligheter att beställa hem.
– Höstens inredningstrend är marmor och att inreda hållbart. Det ska vara 
stilrent och tidlöst med koppling till skogen och naturen utanför fönstret. Vi 
ser trä i både möbler och inredningsdetaljer, det ska gärna matchas varmt 
trä med kall marmor och beige stilrena nyanser runt omkring. Möblerna 
är runda med bubbliga former matchade med trendigt trä och mer kall 
marmor för en rätt balans i rummet. Naturfärger kan inte bli fel om du 
letar efter en bra färg att inreda ditt hem med inför hösten, fördelen att de 
är relativt enkla att inreda med, säger Niklas.

Det ska även vara retro och brunt i höst. Trenden med hållbarhet 
och miljö håller i sig långt bortom hösten.

Färg och tapet
I höst ska det fortsatt vara tapeter med naturmotiv som blommiga 
mönster, drömska motiv och härliga kulörer. Coloramas inred
ningsexperter kan hjälpa dig att välja rätt färg och tapet till ditt 
hem.
– Det har kommit in nya kollektioner med tapeter. I höst är det mycket 
jordnära, storblommigt och växtlighet som dominerar. Tänk bara på att 
färgschemat måste matcha resten av huset. När det kommer till att inreda 
då är tapeter en av de viktigaste delarna av inredningen. De ger ett unikt 
utseende och känsla till ditt rum och dina väggar. Ett av de bästa sätten att 
lägga till personlighet i ett rum, är genom accentväggar. En accentvägg är 
en liten del av väggen som har målats annorlunda än resten av väggen. Du 
kan också prova att kombinera två eller tre mönster för att skapa ett unikt 
utseende, säger Veronica Paulsson.

En annan stor trend i höst är hållbarhet och behovet av att pausa 
i den så ofta hektiska vardagen. Även viljan att bevara det som är 
tidstypiskt är stort, husets byggnadsår och dess tid ska gärna fram
hävas och bevaras.

Coloramas inredningsexperter 
kan hjälpa dig att välja rätt färg 
och tapet.

073-53 24 460 
www.ahlinsmobler.se 
info@ahlinsmobler.se

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

Välkommen till Ahlins Möbler i 
Tullssonhuset på Hembygdsgatan 2

PRISVÄRDA
SVENSKTILLVERKADE

SÄNGAR

SOFFOR FRÅN 3 995:- 

Denna soffa – 9 995:- 
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Det har gått tio år sedan jag mötte buset i 
Cykelhandlarens ögon. Ingrid Marieäpple
na hängde röda över gräsmattan, som sakna
de blommor och gångar. Mina naglar hade 
fransk manikyr. När arbetsdagen var slut 
brukade jag byta kostymen mot joggingskor 
för att springa milen längs sandstränderna 
i Ystad. 

Aldrig hade jag kunnat föreställa mig den 
vändning livet skulle ta. 

I februari 2014 låstes jag in på psykiatriska 
kliniken för långt gångna självmordsplaner. 
Elchocksbehandling planerades in, men 
Cykel handlaren såg till att jag fick några 
timmars permission medan tid ännu fanns 
att ändra mig. 
”Du som alltid drömt om att bli författare ska väl 
inte riskera din hjärna”, sa han utan något bus 
i blicken. ”Jag lovar att ta hand om dig resten av 
livet så att du kan skriva.” 

Sedan gick vi tillsammans tillbaka till över
läkaren och tackade nej till elchocksbehand

lingen. Läkaren förklarade att det kom ta 
flera år av psykodynamisk terapi för att nå 
samma resultat. Jag nickade och insåg att 
företaget som jag byggt upp sedan 2004 inte 
skulle gå att rädda. 

Så gick det till när jag lämnade livet som  
advokat i Hammenhög och flydde till ano
nymiteten i Billesholm. På Österlen hade 
mina krönikor sparats fastsatta med magne
ter på kylskåpsdörrar. 

Här grävde jag min trädgård och i 1600ta
lets protokoll från häxprocesserna. Mina 
klienter träffade jag inte längre i domstolar, 
de flög istället mellan fågelbad och honungs
facelia. 

2018 fick jag malignt melanom. Det var sam
ma sommar som solen brände gräsmattan 
och fick bokarna på Söderåsen att tappa bla
den redan i augusti. Frustrationen fick mig 
återvända till sociala medier där jag starta
de sidan www.cyklat.se, instagramkontot 
andebark_cykelinfluencer och började göra 
vloggar på youtubekanalen Andebark. Men 
det räckte inte för att hantera frustrationen 
över att beslutsfattarna inte gjorde något. Jag 
fick Cykelhandlaren att köpa ett 40 ha gam

malt dagbrott och drog igång planeringen av 
Söderås dagen. Det var i samband med det 
jag mötte Lars Tydinger. Tillsammans med 
hustrun Marie drev han Klåveröds vandrar
hem och han delade min bild av Söderåsen 
som en internationell cykeldestination för 
alla typer av cykling; landsväg, MTB, gravel 
och upplevelsecykling. 

Tillsammans gjorde vi en vision som vi ar
betat med sedan dess. I det här numret av 
Söderåsjournalen kan du läsa både om min 
Cykalhandlare och Lars Tydinger som nu
mera också är cykelhandlare. 

Min frustration har lett till Insamlingsstif
telsen Upplev Billesholm med en hemsida 
där du kan hitta en del av de aktiviteter som 
äger rum med utgångspunkt från Billesholm 
i oktober. 

Och äntligen är jag igång och skriver krö
nikor igen! Inte för att jag tror att de ska 
hamna på kylskåpsdörrarna på Söderåsen, 
men jag hoppas kunna inspirera dig fram till 
våren att upptäcka några av alla Söderåsens 
dolda pärlor. 

Varmt välkommen till Billesholm i oktober!

Det sägs att Soffebacken fick sitt namn efter att soffor  
släpades hit inför Hitlers besök. Oavsett sannings
halten i historien är det en magisk utsikt över ravinen 
som kallas Klövadalen. 

Hitta hit: Om du cyklar från Stenestad mot Drages
holm finns det en vägskylt med namnet ”Soaffebacks
vägen”. Parkera cyklarna och följ stigen till ravinen. 
Här är ett bra ställe att äta den medhavda picknicken. 
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På gång i kyrkan!

Söndag 18 september
10.00 Mässa i Färingtofta kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
17.00 Gospelmässa med Kefas  
 Gospel och musiker i Källna  
 kyrka

Söndag 25 september
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
17.00 Musikgudstjänst i Rise-
 berga kyrka till förmån för  
 Världens barn.

Söndag 2 oktober
10.00 Gudstjänst i Färingtofta kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
17.00 Musik- & bildgudstjänst i  
 Ö Ljungby kyrka      

Onsdag 5 oktober
17.00 Gudstjänst med små &  
 stora i Vedby kyrka

 Torsdag 6 oktober
17.00 Gudstjänst med små &  
 stora i Ö Ljungby kyrka
17.00 Gudstjänst med små &  
 stora i Ljungbyheds 
 församlingshem.
      

Söndag 9 oktober
10.00  Skördemässa 
 i Färingtofta kyrka
14.00 Skördemässa 
 i Gråmanstorps kyrka
17.00  Skördemässa i Källna kyrka

Söndag 16 oktober
10.00 Gudstjänst i Riseberga kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka

Söndag 23 oktober
17.00 Pastoratsgemensam 
 mässa i S:t Petri kyrka

G U D S TJ Ä N S T E R

Detta är bara en del av allt det vi gör. Följ oss för att hålla koll på allt som händer i pastoratet! 

Välkommen på café!
Vi börjar med en andakt, sedan 
dagens program med paus för 
kaffe och hembakat. Kostnad 20:-. 
Caféerna startar kl 14.

21/9 i S:t Petri församlingshem.
Bengt Wikström spelar svenska 
visor, rock och countrymusik.
28/9 i Ljungbyheds församlingshem.  
Bingo med sommarens smaker.
4/10 i Ö Ljungby församlingsgård.
Om Act Svenska kyrkan med Per 
Kristiansson.
12/10 i Ljungbyheds församlingshem.
Rönneåbäljarna förgyller eftermid-
dagen med härlig folkmusik.
19/10 i S:t Petri församlingshem
När löven faller... musiker Lina Wijk 
Furali hyllar hösten.

Musikgudstjänst till förmån 
för Världens barn

Med Klippans musikkår och 
”Consilium Cantores med Amanda 
Rydell”. 
Söndag 25/9 kl 17 i Riseberga 
kyrka

Pastoratsdag: Tillsammans
En eftermiddag och kväll fylld med 
roliga och intressanta aktiviteter. 
Här finns något för alla, både barn 
och vuxna. 
Vi börjar kl 15 och avslutar med en 
festlig mässa kl 17 med pastora-
tets körer och musiker.
Söndag 23/10 vid S:t Petri kyrka

Torsdagsfrukost
Varmt välkommen att njuta av en 
god frukost i gemenskap. 20:-.
Torsdagar kl 9-11 i S:t Petri för-
samlingshem

Musik- & bildgudstjänst
En resa genom Sverige med Björn 
Haraldsson och Mikael Svensson.
Söndag 2/10 kl 17 i Ö Ljungby 
kyrka

Lunchmusik – Underbart är kort

En hyllning till Monica Zetterlund 
med Julia Ljungström-Caunt och 
Viktor Bergendal. 
Fredag 21/10 kl 12.12 i S:t Petri 
kyrka

Ta hand om kropp & själ!
Läs mer om våra sköna 
aktiviteter för kropp & 
själ på hemsidan.
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A FÖRENINGSMÄSSA
PÅ SÅGEN

En bredd av hela kommunens  
olika föreningar finns på plats och  

visar upp sina verksamheter.

Pröva-på-grejer, föreläsning,  
uppvisningar, trolleriföreställning med 
Tobias Chilli & överraskningar utlovas.

Alla är välkomna att delta!

Läs mer på:  
www.klippan.se/upplevagora  

www.facebook.com/sagenklippan

LÖRDAG 29 OKTOBER KL. 11–15

REKL-
AMBY-
RÅ

TRYC–
KERI &
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Torsdag 22 sep 19.00 
Lördag/Söndag 24–25 sep 16.00 och 19.00 

Lördag 1 okt 16.00 och 19.00 • Söndag 2 okt 14.00
AKTIVITETSPARKEN, KLIPPAN

Biljetter köps via 
www.cirkusiloveyou.com

UTBILDNINGAR UNDER HÖSTEN

Trygghetscirkeln (för dig med barn i åldern 0–7 år)

ABC – Alla Barn i Centrum (för dig med barn i åldern 3–12 år)

Aktivt föräldraskap (för dig med barn i åldern 5–12 år)

Förutom utbildningarna så bjuder vi även  
in till två samtalscaféer under hösten.

KURSER OCH GRUPPVERKSAMHET  
FÖR STÖTTNING I FÖRÄLDRASKAPET

Är du förälder? Då är du den viktigaste personen i ditt 
barns liv. Men föräldraskap är inte alltid enkelt och ibland 

kan man behöva lite stöd på vägen. Vi erbjuder olika 
utbildningar och forum för dig som är förälder.

Läs mer om utbildningarna och anmäl dig på 
www.klippan.se/foralder

Klippans Kommun i samarbete med:

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv!

6/9 Trygghetscirkeln (0-7 år)
7/9 ABC (3-12 år)
14/9 Komet (3-11 år)
14/9 Aktivt ledarskap Bonusfamilj (0-18 år)
28/9 Samtalscafé

5/10 Samtalscafé
8/10 ABC (3-12 år)
17/10 Aktivt föräldraskap (5-12 år)
18/10 Trygghetscirkeln (0-7 år)
24/10 Trygghetscirkeln (0-7 år)

Höstens utbildningar

Med reservation för förändringar i programmet - på klippan.se finns alltid uppdaterat program.

I höst erbjuder vi utbildningar och gruppverksamhet för att få stöttning i föräldraskapet. 

För mer information och anmälan till våra  
kurser, besök www.klippan.se/foralder

ABC är utvecklat av Stockholm stad i 
samarbete med kommuner, stadsdelar 
och Karolinska Institutet.
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InfoPoint är en enklare 
form av turistinformation 
som finns på besöksmål, 
boenden eller butiker. En 
av Söderåsens mest besökta 
och uppskattade InfoPoints 
finns hos Conditori Hjärtat 
på Järnvägsgatan i Klippan. 

Närheten till Klippan Ylle
fabrik gör att många långväga 
gäster kommer in för att fika i 
den mysiga miljön som Condi

tori Hjärtat erbjuder med hantverksmässigt bakat från 
grunden.

Pernilla Pegelow som driver Conditori Hjärtat berät
tar att de varit InfoPoint sedan 2019 men att de alltid 
haft kunder som frågat efter turistmål.
– Det blev perfekt när vi fick informationsmaterial och flag-
gan har gjort det mer synligt vilket i sin tur har lockat ännu 
fler hit. Människor uppskattar tryckt information och är  
glada över att allt är gratis, säger Pernilla.

Smidigt och enkelt
Med många turister som hämtar information finns det 
material bakom disken för påfyllning men det räcker 
inte till på långa vägar. Efterfrågan på tryckta kartor 
och samlad information som går att läsa är stor.

Välbesökt InfoPoint hos Conditori Hjärtat
– När det är något som tar slut så hör vi bara av oss till 
Matilda på kommunen så ser hon till att det fylls på med 
nytt, berättar Pernilla.

Utöver café finns det en liten butik och vägg i vägg 
ligger det egna bageriet och under sommaren finns 
en mysig uteservering på gården. Personalen med  
Angelika Lund i spetsen är serviceinriktade och 
hjälper alla med ett leende. Det personliga mötet 
uppskattas mest av besökare vid sidan av själva rese
anledningen. Angelika hjälper gärna till med att ge 
lokal turistinformation och säger själv:
– Vi är alltid behjälpliga och svarar på enklare frågor 
och ge tips och inspiration till att upptäcka mer i när-
området.

Framgång bygger bland annat på ett gott värdskap 
vilket bidrar till en god upplevelse för besökaren. 
Klippans 11 InfoPoints är en kraftfull marknads
föringskanal för hela destinationen.

Matilda Brozén som är Destinationsutvecklare i 
Klippans kommun säger att det samarbete kommu
nen har med besöksmålen som är certifierade Info
Points fungerar utmärkt.
– I nuläget finns det inte planer på att starta fler, men  
kommunen arbetar ständigt med att utveckla  
servicen för att bättre kunna tillgodose besökar-
nas behov, avslutar Matilda.

23Information från Klippans kommun



Certifi erad av ERA Fönster. Mätt, bytt & klart!

Spara energi med
Stella NordicPlus
Fönsterkampanj – vårt mest fullutrustade 
energifönster på köpet. Beställ senast 15/10.

LEVERANS FÖRE ÅRSSKIFTET

• Sänk värmekostnaderna med upp till 30%
• Extra lågt U-värde 0,9*
• Inbyggt kondensskydd
• 30 års garanti
• Svensktillverkat
*U-värde standard 1,1

Boka gratis hembesök nu!

fonstermontageskane.se  |  0435-103 80


