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Utgivningsdagar
Nummer
Juni / juli
Augusti

Manusstopp
31 maj
2 augusti

Utgivningsdatum
19-20 juni Midsommar, Semester
21-22 augustiKlippanfesten,
Perstorpsdagarna,
Fly n Ride, Skåne Truck Show

September 6 september

25-26 septemberEventlördag,
Klippan Carshow

Övriga utgivningsdagar finns på söderåsportalen.se
ANSVARIG UTGIVARE
DANIEL KRISTENSSON
daniel@adaptmedia.se

Var stolt över vår lokalhistoria
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Vad gör ett samhälle starkt? Det är en fråga som många har olika svar på. Eller
mer lokalt, vad är det som gör Klippan starkt och attraktivt? Givetvis är de fysiska
förutsättningarna viktiga och naturen spelar stor roll. En viktig faktor som ofta
glöms bort är historien och rötterna i hembygden. Människor kring Söderåsen
är stolta över sin hembygd, det finns en stark gemenskap och en historisk kontext
som skapar en gemensam referensram, ett gemensamt minne och det skapar ett
samhälle. Heléne Lindqvist bidrar i högsta grad till detta genom Bruksspelet och
Mats Pettersson med flera genom sitt arbete i hembygdsföreningen och att bevara
och tillgängliggöra foton genom historien. Årets kulturpristagare, Lasse Måns
son, är i sin roll som bokhandlare ett kulturellt nav. Den fysiska bokhandeln spelar
en särskild roll för kultur och bildning på sin ort. Utan Lasse Månsson hade vi
varit bildningsmässigt och andemässigt fattigare, det finns inga datorsystem som
kan ersätta en kunnig handlares förmåga att ge goda råd om läsning.
Lokalsamhällen behöver en gemensam historia och personligheter som sticker ut
tack vare sitt intresse och passion. Det bidrar till en framåtanda och starkt nä
ringsliv med lokal utveckling. När vi vet vem man är och vad som gör att man ska
vara glad och stolt över att bo just här skapas en öppenhet och nyfikenhet att möta
andra. Att känna sig trygg i vem man är och sin historia gör att vi kan möta andra
och lyssna, lära och umgås.
Vi ska vara stolta över Klippan och Söderåsen. Genom att vara starka tillsammans
och med vetskap om vår historia möter vi framtiden tryggare.

Tävla med Söderåsjournalen
Våren har varit lång, kall och regnig...
Men nu är sommaren (äntligen) på intåg!
I tidningen finns det ett antal glada
blommor gömda. Leta upp och räkna dessa
(den stora här bredvid räknas INTE). Skriv upp
antalet på talongen nedan och skicka in
den i ett frankerat brev till:
Tävling, Adapt Media, Norra Skolgatan 2A,
264 33 KLIPPAN.

Obs!

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

Bidrag utan märkningen ”Tävling” utanpå kuvertet deltar inte i tävlingen!

LAYOUT, ANNONSER
PÄR LUNDQVIST
par@adaptmedia.se

1:a pris: Klippancheck, värde 300 kr
2:a pris: Klippancheck, värde 200 kr
3:e pris: Klippancheck, värde 100 kr

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

OSS TILLHANDA SENAST den 7 juni 2021

FOTO, VIDEO
TEAM SANDRA

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

Adapt Media
N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
TEL. 0435 - 77 90 50
www.söderåsportalen.se

Vinn Klippancheckar
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Vi reserverar oss för ev. tryckfel.
Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik
med mera. Material från Söderåsjournalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.
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Studentskyltar & banderoller

Banderoll
Studentskylt

300:-

Välj mellan flera motiv.
50 cm bred x 60 cm hög.
Monterad med pinne.
Enkelsidig. Tål regn.
Pris inkl. en scanning.

300:-

Beställ på:
/student
adaptmedia.se

Välj mellan flera motiv.
200 cm bred x 50 cm hög.
Öljetter i hörnen.
Enkelsidig. Tål regn.

Den färdiga skylten/banderollen
hämtas av kund hos Adapt Media.
Alla priser är inklusive moms.

Norra Skolgatan 2 | Klippan
www.adaptmedia.se

Nu går
flyttlasset!
Den ökade efterfrågan på tryck
och storformat har gjort oss trångbodda.
Därför flyttar vi nu till rymligare lokaler.
Måndagen den 14 juni finns vi på
plats på Storgatan 10, Klippan.

Norra Skolgatan 2 i Klippan | 0435-77 90 50 | www.adaptmedia.se
Storgatan 10
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Gör en insats för miljön

Gårdsbutik
EKO-KÖTT AV

Världsmiljödagen eller World Environment Day firas
varje år den 5 juni.

lamm, nöt och gris
Egentillverkade
grillkorvar och
charkuterier.

Dagen är en av FN:s många temadagar och tanken är att
uppmärksamma alla miljöproblem. Ingen kan göra allt men
alla kan göra något. Att leva hållbart innebär inte att leva
mindre utan om att åstadkomma mer med de resurser vi har.
Fyra enkla tips på hur du kan hjälpa miljön och dig själv:
• Köp närproducerad mat och produkter.
• Handla mat som är i säsong. Billigare, godare och lägre
klimatpåverkan.
• Plantera mer rabatter med blommor och ge plats för
växter och grönt där bin, humlor och insekter kan trivas
i din trädgård.
• Sopsortera och återvinn.

KRAV-grönsaker
Ord öppet:
Torsdag 10-18
Fredag 10-18
Lördag 10-13

Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
www.bjarhusgardsbutik.se

Gilla oss på

Grillstyckat i butiken
hela sommaren
– Kvalitetskött från egen gård
– Webbshop – dinköttlåda.se
med olika köttlådor

Följ oss!

Öppet:
Torsd 12-17, fred 10-18,
lörd 10-15, sönd 12-14
0435-210 00
Övarp 4082, 264 94 Klippan

Foto: Dave Hoefler/Unsplash

Vad funderar Du på?
Kvidinge

Öppet för säsongen alla veckans dagar kl 10-17
(övrig tid självbetjäning)

STORT UTBUD AV SOMMARBLOMMOR
FRÅN EGEN ODLING
BLANDADE SOMMARBLOMMOR
30 kr/st eller 10 för 250 kr
STORA
ZONALBLOMAMPLAR
PELARGONIER
25 kr/st eller
25 kr/st eller

10 för 170 kr

10 för 170 kr

Foto: Alex Giacomini/KON

GURKOR, GRÖNSAKER, JORD MED MERA

VÄLKOMMEN ATT
KONFIRMERA DIG!
www.svenskakyrkan.se/
klippan/konfirmation

NÄRODLADE KRYDDOR
30 kr/st eller 3 för 60 kr

BÄR FRÅN
EGEN ODLING
KAFFESERVERING
LÖR+SÖN KL 13-17
FYRA SORTERS
HEMBAKAT MED
KAFFE 75 KR

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.

Konsten att baka
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Det är examensdags för eleverna vid Klippans vuxenutbildning
för bagare och konditorer. På
Valborgsmässoafton fick sju av
eleverna genomföra ett yrkesprov
inför branschfolk.

Jesper Långström som är utbildningsansvarig för
Sveriges bagare och konditorer hade rest ner från
Stockholm för att bedöma eleverna. Övriga i juryn
som bedömde eleverna var professionella konditorer
och bagare från närområdet: Helena Svorono,
Robert Pegelow, Pierre Fahlman och Jonatan Zaar.
Carina Åkesson som är utbildningsansvarig i Klip
pan berättar att yrkesprov är något Klippan haft
sedan 2013, det som är nytt är att Skolverket tagit
fram centrala riktlinjer.
– Vi har alltid velat ligga i framkant här i Klippan och
yrkesprovet ska vara vägledande för eleverna. Att det
kommer in branschfolk och bedömer om det eleverna
gjort är säljbart är nyttigt både för mig som utbildare
men inte minst för eleverna.
Eleverna har arbetat sedan klockan fyra på mor
gonen till klockan 14, för att bli klara med alla
kakor, bullar, tårtor och bröd som ingår i yrkes
provet. In i det sista dukas det upp på borden

Välkommen in!

innan juryn ska sätta igång och bedöma bakverken. För jurymed
lemmarna är det utvecklande att komma ut och bli inspirerade av
eleverna och för eleverna är yrkesprovet en chans att bli bedömd av
yrkesfolk.
Som bagare eller konditor arbetar du med att baka allt från mat
bröd till tårtor och andra bakverk. Två kreativa yrken där känsla för
smak, färg och form är viktig. Är du intresserad av att utbilda dig
till bagare eller konditor? Sista ansökningsdag är den 28 maj och
kursstart den 9 augusti.

Conditori Hjärtat
järnvägsgatan 32,
264 33 Klippan
tel: 0435-103 30

Glöm inte att beställa
TÅRTA TILL

som säljes till Förmån För

barnCanCerFonden.
välKommen till vår ”butiK i FiKet”

MOR S DAG
och

STUDENTEN

SOMMAR & SOL!
snart är vi där!
vi Har maCKor, sallader
& piCniCtallriKar

Ljungbyheds Konditori
Skolgatan 2 • Tel. 0435 - 44 17 22

vi är stolta återFörsäljare av
MAJAS LYKTOR & INTERIÖR,

till sommarens alla äventyr.

Öppet: Mån-fre: 7-17, lör-sön: 7-16

Italiensk Hantverksglass

beställ

till

MORS DAG
lyxig räKmaCKa,
baKelse & must
150:-

Italiensk glasstradition
från Kvidinge. Upptäck
din favoritsmak.

öppet på
mors dag: 10-15

Äntligen öppet för säsongen!
Vi finns på Norra Kyrkogatan 9 i Kvidinge

dax att
beställa

STUDENTTÅRTAN

A
VÄLKOMN
Följ

IN!

robban
pernilla & onal
rs
pe
med

oss på FaCebooK oCH instagram
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Konsten att ta hand om kropp och själ
Shiatsu är en ung gren på ett gammalt
träd. Med det menas att det är en ny
behandlingsmetod men med tusenåriga
rötter i kinesisk läkekonst.

Shiatsu är en unik japansk massage som
fokuserar på kroppens akupunkturpunkter
och behandlingen stärker kroppens natur
liga förmåga att läka och balansera sig själv.
Behandlingen stimulerar ditt inre. ”Shiatsu”
är japanska och betyder ungefär ”finger
tryck”. Med hjälp av beröringens kraft kan
Shiatsu
terapeuten lindra värk och smärta
samt skapa en harmonisk känsla.
I Klippans kommun bor det två Shiatsu
terapeuter som tillsammans skrivit en bok
”Shiatsu – en japansk kroppsterapi” som de
säljer till den som är intresserad. Huvud
författaren Carina Andersson är en av få i

Sverige som utbildar Shiatsuterapeuter och
en ambassadör för österländsk komplemen
tär medicin. Anna Andresen har utbildat sig
hos Carina och fortsatt som assistent och
Shiatsuterapeut. Tillsammans har de skrivit
boken som förklarar vad Shiatsu är och hur
behandlingen går till.
– Vi kompletterar varandra bra som terapeuter
och Carina har länge funderat på att skriva en bok
på svenska om Shiatsu då det främst finns böcker
på engelska idag. Eftersom vi jobbar tätt ihop har
jag bidragit med min kunskap från utformningen
till den grafiska designen, berättar Anna.

För många är Shiatsu helt okänt på samma
sätt som konsten att ta hand om både sin
kropp och själ. Boken är lättläst, lättbegrip
lig och vackert illustrerad med foton och ger
en inblick som väcker intresse för Shiatsu Boken om Shiatsu finns till försäljning nu.
som behandlingsform.
Adapt Media har stått för trycket.

PERFEKT GRÄSMATTA
VARJE DAG
KLARAR SMALA
PASSAGER

AVANCERAD
NAVIGERINGSFÖRMÅGA

KLARAR BRANTA
SLUTTNINGAR

Försäljning
Service
Reservdelar

H Husqvarna
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Blott Danmark
ingen nationaldag har

Den 5 juni firar Danmark grundlagsdagen som är motsvarigheten
till Sveriges nationaldag.
Skillnaden är att Danmark firar den
första grundlagen som stiftades 1849.
Dagen kan ses som ett firande av den
danska demokratin och politiker från
de olika partierna håller tal runt om
i landet. Är det någon som hör till
den danska grundlagsdagen är det
”Smørrebrød”.

Klippans glasmästeri
Vi erbjuder allt från uterum till inredningsglas

Måttanpassade skjutpartier
Byte av bilglas m m.
Vi har flyttat till nya lokaler på
Fabriksallén 11. Välkommen!

Fabriksallén 11
0435 - 760 400

m inte
Psst… Glö roffs
är p
att vi även rby ten !
på fönste
En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Byggnadsställningar
Säkra upp din arbetsplats!
Ställningar till:
– Villor
– Höghus
– Lägenheter

SÄTT FÄRG
PÅ HEMMET

– Scener
– Väderskydd
– Special

MEDLEMSERBJUDANDE!

Ring för en kostnadsfri offert eller rådgivning

2 195:JOTUN DEMI DEKK ULTIMATE
ALCRO BESTÅ BRILJANT

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33
info@friisscaffolding.se
Gilla oss på FB
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Årets föreningsledarpris
Kultur- och fritidsnämnden i Klippan har utsett årets pris
tagare inom idrott och föreningsliv.
Föreningsledarpriset för år 2020 tilldelades Ralf Scott och Kent
Olsson, Klippans Kraftsportsklubb med följande motivering:
"Ralf Scott och Kent Olsson har tillsammans sett till att tyngdlyftningen lever kvar i Klippan och deras insatser för ungdomar att
börja träna tyngdlyftning är ovärderlig. Genom att ta hand om, instruera och inspirera, har de fått en stor grupp ungdomar att träna
varje vecka. Här är alla välkomna och alla behandlas lika och visas
samma värme och omtanke."

Boka tid för
HÖRSELPROV
eller

RÅDGIVNING

MONIKA SJÖHOLM Leg. Audionom

www.facebook.com/begravningsbyra
www.facebook.com/begravningsbyra

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

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
En hjälpande hand när det behövs,
En hjälpande
det
behövs,
- dygnethand
runt,när
året
om
- dygnet runt, året om
www.röstångabegr.se
www.röstångabegr.se

info@begr-byra.se
info@begr-byra.se

Kulturpristagare med många sidor

Varje år delas priser ut av kultur- och fritidsnämnden till
personer eller föreningar som utmärkt sig inom kultur, som
föreningsledare eller varit nytänkande i det lokala föreningslivet eller kommunens evenemangsutbud.
Årets pristagare har varit verksam under många år (1984) med att
folkbilda, uppmuntra till läsning och minnas vår kulturhistoria.
2020 års kulturpris tilldelas Lars Månsson, Klippans Bokhandel
med följande motivering:
”Lars Månsson får bland annat priset för sina folkbildningsinsatser
i Klippan (sedan 1984) och sättet han tipsar och uppmuntrar till
läsning på. Klippans Bokhandel har ett brett sortiment, som har
något för alla, men särskilt insatserna att lyfta fram lokala initiativ
är berömvärt. Med ett brinnande intresse för läsning, bildning och
lokal kultur är Lars en fyr som hjälper människor att hitta rätt
böcker i en tid då allt fler läser allt mindre. Klippans Bokhandel
har kunnat hålla öppet under pandemin och har då skickligt fångat
upp det ”sug” efter kultur och läsande som har funnits, vilket har
märkts extra mycket när annan kultur måst hålla stängt.”
Lars Månsson är stolt över att tilldelas kulturpriset:
– Det är förstås roligt och kul att få kulturpriset som är ett stort pris i
min värld, en känsla av att bli adlad. En hedersbetygelse som visar på ett
annat värde än köpa och sälja utan istället värdesätts ett brett sortiment.
Kunder kommer hit för att hitta det unika.
Kulturpriset består, förutom
äran, av ett stipendium på 10 000 kr,
Söderåsjournalen
en minnesgåva och ett diplom.
Pristagaren hedras också genom
Söderåsjournalen
Klippan
en plakett placerad på en centralKlippan
plats i kommunen.
Utdelning av priset sker i år på kommunfullmäktigemötet den
28 juni.

pristagare de senaste åren:
2019 Åsa Fridén
2018 Mats Pettersson
2017 Anders Nilsson
2016 Torsten Hannrup
2015 Rebecca Sharp
2014 Tommy Brask och Bengt Emgård
2013 Heléne Lindquist
2012 Eleverna vid Gymnasiesärskolans Individuella Program
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Några dagar innan öppning visade Andreas Persson, Jesper
Andersson och Tony Jonsson butiken för Söderåsjournalen.

Flera fördelar med Din Verkstad

- Klippans nya kvalitetsverkstad

På bästa läget, infarten till Klippan vid rondellen och mitt
emot Colorama, har Din Verkstad fräschat upp lokalerna med
svart plåtfasad och fyllt lokalen med verkstad. Lättillgängligt
och modernt är ledorden när Klippan har fått en ny modern
serviceverkstad och reservdelsleverantör.
Det är verkstadsentreprenörerna Jesper Andersson och Tony
Jonsson som växlat upp i Klippan och sett till att din bil kan bli
servad, lagad och tvättad på samma ställe.
– Alla som kommer till oss, oavsett bilmärke, ska känna att de får 100%
kundfokus och service. Vi är auktoriserad Saabverkstad men tar givetvis
emot bilar oavsett bilmärke. Vi är även återförsäljare av BilXtras sortiment av reservdelar, förklarar Jesper.

Kvalitetsäkrat
Varumärket BilXtra innebär att Din Verkstad är leverantör och
partner till andra verkstäder i södra Sverige. Det innebär att här
finns ett brett sortiment av reservdelar och produkter till bil. Din
Verkstad skyltar med ”Godkänd Bilverkstad” och ”Kontrollerad
Bilverkstad” som visar att verkstaden är kvalitetsgranskad och
lever upp till kraven om kollektivavtal, skatte- och miljöarbete. I
verkstaden arbetas det med AutoLogic som är marknadsledande
diagnossystem som gör mjukvaruuppdateringar och avancerade
felsökningar.

Nybilsgaranti
När du servar din bil hos Din Verkstad behåller du din nybils
garanti oavsett märke. Tillverkarnas rekommendationer följs
vilket innebär att alla garantier följer med. Den enda skillnaden är
att ett besök hos Din Verkstad är väldigt prisvärt.
– Målet är alltid att vara bättre på alla plan, från service till pris, säger
Andreas Persson som är kundmottagare hos Din Verkstad.
Din verkstad vill vara ditt självklara val för service och repara
tion. Genom samarbete med Wash Worlds biltvättkoncept som
etablerat sig på tomten kan du även tvätta bilen här. Ett helhets
koncept för dig och din bil helt enkelt.

Gratis sommarkoll!
Vi kontrollerar:
Däck
Bromsar

Belysning
Vätskor
Torkarblad

Hjulupphängning
Läckage

Allt för att du ska kunna
köra säkert i sommar!
(Erbjudandet giltigt för bokning och utförande tom 11/6 2021).

Till och med 11 juni har vi 20% rabatt
på tillbehör i butiken. Kom in och kika på vårt
breda sortiment av produkter från kända tillverkare.
Din Verkstad Klippan, Storgatan 92, 264 31 Klippan
0435 – 156 00 • klippan@verkstadsdrift.se

Ha en härlig sommar
med bästa tekniken! *Låt stå*
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Kylskåp med dynamisk
kylning
IonAir-teknik
CrispZone-låda med HumidityControl
FreshZone
SlotIn – enklare dörröppning
DynamiCooling

GORENJE R6191FW

F

Frysskåp med EcoMode
•
•
•
•

NoFrost
EcoMode
SlotIn – enklare dörröppning
FastFreeze

GORENJE FN6191CW

Kyl-/frysskåp
Ett kombinationsskåp som känner till dina vanor:
AdaptTech utvecklades för att hålla en konstant
temperatur i kylen, oavsett hur ofta du öppnar
dörren. Kylen övervakar hela tiden hur du använder
den, och justerar temperaturen för att förhindra
att den sjunker så att din mat håller sig färsk och
elförbrukningen minimeras.
•
•
•
•
•

CrispZone - stor frukt- och grönsakslåda
Enkel rengöring
EcoMode - energibesparande
FastFreeze - snabbfrysning
IonAir med MultiFlow 360°

GORENJE NRK6191EW4

Supertunn och superlätt
Galaxy Book är med vart du än går. Med så smidig och tunn
design är det lätt att förvånas över den maxade arbetsytan och
den generösa skärmen med ultratunn ram. Och trots sitt lätta
aluminiumchassi är Galaxy Book en tålig laptop.
GALAXY BOOK (15.6”, I3, 8GB, 256GB)

15,6"

15,6"

i3

i3

Nyhet!

6.990:-

5.990:Bärbar dator
•
•
•
•

15,6”
i3-processor
8GB RAM
256GB SSD

40"

LENOVO V15-IIL I3-1005G1/8GB/256GB/FHD

Nyhet!
Enastående bildkvalitet

4K
UHD

Denna 4K LED Android-TV™ har HDR Bright Panel Plus för en
färgstark bildåtergivning. Enkel att använda och rymmer mängder
av streaming-alternativ. HCX-processorn gör bildåtergivningen
så bra att även vanliga serier ser fantastiska ut.

HDR

•
•

Android-tv
Google Assistant

PANASONIC TX-40JX800E

7.990:G

A
G

65"
12.990:-

Prissänkt
9.990:- 3.000:-

4K
UHD

HDR

Levande färger
möter klart surroundljud
A
G

G

Briljant kontrast som lyfter hela dramat

Upplev levande och naturtrogna färger, enastående
kontrast och knivskarp skärpa med ljud som omsluter dig
i en elegant design. Kraftfull processor som använder
avancerade algoritmer för att ta bort brus och framhäva
detaljerna. Med en ännu skarpare 4K-signal får allt du visar
nästan 4K-upplösning, med mängder av levande färger och
kontraster.
•
•

Android-tv
Google Assistant

SONY KE65XH8196BAEP

Passar rum
upp till 25 m²

1.795:-

1.595:-

6.495:Stilren fläkt med luftrenare
Portabel AC – Bäst i test!
•
•
•
•
•

Digital touch-panel
R290 miljövänligt kylmedia
Hög kapacitet
Tystgående
Ny teknik och HFC-fritt kylmedium möter
EU:s kommande miljödirektiv

•
•
•
•
•
•
•
•
•

59 cm hög
9 hastigheter
Timer
Oscillation
Fjärrkontroll
Digital touch panel
Luftrenare HEPA 13 filter
Sovläge
Minnesfunktion

EMERIO TFN-214473

WOOD’S AC CORTINA SILENT

Slimmad hög
pelarfläkt
•
•
•
•
•
•
•

995:-

120 cm hög
Oscillation
Timer
Digital display
3 hastigheter
3 mood lägen
Fjärrkontroll

EMERIO TFN-114569.1

799:-

Topptestad
luftrenare

Rakning i
vått och
torrt

•
•
•
•
•

Active ION HEPA filter
Mycket låg energiförbrukning
Tar bort damm och pollen
10 års garanti
Topptestad på ledande testinstitut

WOOD’S AL310

Smidig och bekväm rakning
Philips rakapparater i 3000-serien ger dig en
smidig och bekväm rakning. Dess rakhuvud som
kan vridas och böjas i fem riktningar, PowerCutbladsystem och funktion för våt- och torrakning
ger ett slätt och behagligt resultat.

4.995:-

Kraftfull, kompakt och effektiv
luftrenare

599:-

PHILIPS S3134/51

Febertermometer ”Non Contact”
Med denna icke-kontakt infraröda termometer kan
du mäta temperaturen hos ditt barn på 1 sekund
och den är mer hygienisk eftersom den mäter utan
hudkontakt. Termometern kan också användas för
mätning av ytförmål som t.ex nappflaska eller visa
rumstemperatur.
TERRAILLON TER13955

699:-

449:-

Spara 250:-

Priserna gäller 26/5–5/6 2021. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Spara 1.000:Spara 1.000:4.995:-

5.995:-

3.995:-

4.995:-

A
G

A

D

G

Enkel tvättmaskin med 6 kg
kapacitet och kortprogram
En lättskött 53 cm djup tvättmaskin som
rymmer 6 kg tvätt. Tydlig display som visar val
av temp och varvtal. 1400 varvs centrifugering,
fördröjd start samt bl.a. förvalda 60 min och 15
min tvättprogram.
CYLINDA FT3464C

A

C

G

C

Tvättmaskin för
8 kg med tidspar
eller ecotvätt som tillval
•
•
•
•

Energisnål tvättmaskin
•
•
•
•
•
•

Extra sköljning
Induktionsmotor
Snabbtvätt
Fördröjd start

Omgiv dig med ljud
Allt handlar om basen

JBL BAR 2.1 DEEP BASS

3.495:-

4
e
g
r
a
h
C
L
B
J

2.190:-

G

Wi-Fi-system med överlägsen täckning
AmpliFi Instant Wi-Fi-system innehåller en router i stilren
design med en lättanvänd pekskärmsdisplay, Gigabit Ethernet-port, WAN-port och en MeshPoint med Ethernet-port för
att maximera täckningen och eliminera döda zoner i ditt hem.
Enkel att installera. Dualband (2,4 GHz / 5 GHz), 867 Mbps,
803.11ac/a/b/g/n
AMPLIFI AFI-INS-EU

Skonsam multitrumma
Extra sköljning
Induktionsmotor - tystare gång
Snabbtvätt
8 kg kapacitet
1600 varv

CYLINDA FT4286C

CYLINDA FT4284C

2.1-kanals soundbar
med trådlös subwoofer
•
•

6.995:-
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Glöm inte Morsdag

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

Söndag 30 maj – Mors dag
Mors dag firas i vårkanten innan
sommaren och hyllar moderskapet
och världens alla mödrar.

Mors dag är dagen då du kan säga: ”Tack
mamma, för att du finns!” Vackra blom
mor är starkt förknippade med
denna dag och de gör mammor,
och andra kvinnliga förebilder
i din närhet, bevisat glada.
Blommor har en långsiktigt
positiv effekt på humöret och
det allmänna välbefinnandet.
Något som alltid är upp
skattat är lyxiga hand
gjorda praliner, vilket
du hittar hos Dagnys i
Ljungbyhed.

Fira mamma

Från

49:-

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

Det är vi som
har sommarens
fräsigaste kläder,
väskor och skor.

Ur och Skur
till final i Schackfyran
Schackfyran är världens största schacktävling där alla är
värdefulla och det är väldigt gynnsamt om så många som
möjligt från klassen är med och deltar.

Välkomna!

Öppet:
mån-fre
10-18
Varje år deltar 25 000 fjärdeklassare
från
över 1 000 klasser
och/
i
år sker alla partier digitalt. Ur och Skur i Ljungbyhed är en av tre
skolklasser från Nordvästra Skåne som kvalificerat sig till riks
finalen efter en tredjeplats i distriktsfinalen.
– Vi var totalt sex skolor i distriktsfinalen som tävlade under en timme.
På grund av sjukdom var vi endast 7 stycken i laget men förhoppningsvis
får alla i laget vara med i finalen, säger schackansvarige Andreas
Villwock på Ur och Skur.
Intresset för schack tog fart efter skolan deltog i en schack
turnering och det skapades en schackklubb i skolan.
– Schack är ett spel som tränar barns koncentrationsförmåga och matematiska tänkande, ökar koncentrationsförmåga och främjar logiskt tänkande. Problemlösning är ett av kunskapskraven i matematikämnet och
det är en av färdigheterna du tränar på när du spelar schack. Eleverna på
skolan är oerhört taggade på att träna mer, det är enbart vinster med att
spela schack i skolan, avslutar Andreas.

Öppet: mån-fre 10-18 • lör 10-13
Storgatan 32, Klippan • 0435 - 101 15
www.gunnsmode.se

Gilla oss på

lör 10-13

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi
– både företagets
och din privata
Vi finns på Allégatan 17 i Klippan. Välkommen att
boka ett möte, ring 0435-48 32 10 eller mejla oss
på kontakta5620@seb.se

Föreningssidan

Hitta ut i naturen med



OK Kompassen

Orienteringsklubben i Klippan, OK Kompassen, har änt
ligen hittat ny klubblokal och det inne i Tullssonhuset.
Orientering är en rolig motionsform som ger fina naturupp
levelser och en bred idrott som har något att erbjuda alla. Inte
minst visar det sig i Naturpasset som är en motionsaktivitet som
består av ett paket med en karta över orienteringskontroller.
Naturpasset är ett perfekt sätt att komma ut i naturen i när
området och göra något tillsammans med familjen eller som
en sport/utmaning med vänner. I paketet ingår karta över
orienteringskontroller, mapp med instruktioner samt ett start
kort. Kompass får du ta med själv. Ifyllt startkort som lämnas in
deltar i utlottning av Klippancheckar. Fram till 15 augusti kan du
ut och orientera med naturpasset med kontroller i Vedby ströv
område och Skytteskogen vid Pappersbruket. Kartorna köper
du hos Ekstrands Cykelaffär, Preem Klippan eller Sportringen i
Tullssonhuset. Pris 50 kr per karta (Swish).
Är du intresserad av att börja med orientering? Onsdagar är det
träning för ungdomar och nybörjare. Ny kurs startar till hösten.
Ett nytt projekt som Skånes orienteringsförbund gör till
sammans med bland andra OK Kompassen är appen ”Hittaut”.
Du laddar hem den till din mobil och kan därefter söka efter så
kallade checkpoints. Vissa checkpoints placeras ut tillsammans
med Hembygdsföreningen, som också ingår i projektet. För dessa
finns det viss historisk information att tillgå. Från den 1 juni kan
man ladda ner appen och köra igång. Man undersöker även möj
ligheten att göra ett ”hittaut” på cykel tillsammans med Oriente
ringsklubben Boken i Perstorp.

Friidrott ger gemenskap
Friidrott är tacksamt att träna eftersom det erbjuder de allra
flesta minst en gren som passar deras individuella förutsättningar.
Att börja träna friidrott är i början träning för att introducera fri
idrottens grenar och öva upp barnens koordination. Huvudmålet
inom friidrotten är att ha roligt tillsammans och prova på många
olika rörelsemönster och grenar. Barn mellan 8-12 år kan komma
och prova på friidrott fredagar kl 16.45-18.00 på Åbyvallen där
Annika, Marcus, Malin, Thomas och Jenny är ledare/tränare.
Att det ger resultat att träna
friidrott visar gruppen av ung
domar som tränar för Lotta
Andreasson, som till var
dags är idrottslärare när hon
inte tränar friidrottarna. Här
vimlar det av SM-medaljörer
och flera av dem har valt att
fortsätta satsa på friidrott och
har kommit in på Växjös fri
idrottsgymnasium. Inom friidrotten tränar bredd och
spets, killar och tjejer ihop.
Gemenskapen och samman
hållningen är viktig. Att träna
friidrott är kul och en extremt
varierad träning.

Tack till Föreningssidans
sponsorer! sponsorer!
Tack till Föreningssidans
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Prisregn över idrottsledare
Sparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med RF-SISU Skåne uppmärk
sammar och hyllar idrottsledare som
ideellt engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i Skåne.

Nästan 90 procent av alla barn och ung
domar i Sverige är någon gång under sin
uppväxt med i en idrottsförening. Ung
domsledare har en stor betydelse för unga
och är förebilder som påverkar samhälls
utvecklingen. I Klippan med omnejd har
flera ledare fått årets stipendium för sina
goda ledarinsatser och föreningen får 5 000
kronor för fortsatt satsning på barn- och
ungdomsverksamhet. Per Johansson från
Swedbank i Klippan har varit ute och
överlämnat diplom och checkar till årets
idrottsledare och dess föreningar.
– Att få komma ut till föreningarna och träffa
ledare som engagerar sig för barn och ungdomar är lärorikt och när vi kan överlämna
5 000 kronor till ledaren och ytterligare 5 000
kronor till föreningen möts man av glada
miner av förklarliga skäl, säger Per.

BK Varg Para Ås

tor p – Bo Nirsjö

Klippans gymnastikkrets – Ebb

Klippans simsällskap – Johanna Ljun

a Helgesson (barngymnastik)

g

Ska du köpa eller
sälja bostad?
Vi kan bostadsmarknaden i Klippan. Just nu
har vi ett erbjudande om du köper eller säljer
bostad via Fastighetsbyrån. Det gäller för dig
som tillträder din bostad senast den
31 augusti 2021.
◊
◊
◊
◊
◊

Personlig rådgivning med fokus på din ekonomi
1 månads räntefritt bolån
Kostnadsfritt handpenningslån under 6 månader
3 månaders kostnadsfri hemförsäkring
1 år som Nyckelkund utan kostnad

Läs mer på swedbank.se/fastighetsbyran
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Söderåsen lyfter fram möjligheterna
LEADER-projektet Destination Söderåsen drivs av de fyra
kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp samt Söderåsens nationalpark. Vi vill visa på hela den fantastiska bredd
Söderåsen har, och etablera området som en hållbar natur
destination i världsklass.
LEADER-projektet Destination Söderåsen finansieras delvis
genom bidrag, och bygger på engagemang från aktörer inom
besöksnäringen.
Projektet inleddes 2018 med en förberedande fas då nuläget kart
lades. Sedan har näringen runt åsen bjudits in till gemensamma
workshops, bl.a. kring vision och kring vad som är viktigast att
utveckla. En av nyckeldelarna i projektet är att arbeta med ut
bildningar och kompetensutveckling för aktörerna som är med
i projektet. Detta med olika fokus, till exempel digitalisering,
värdskap och hållbarhet. Därtill en gemensam marknadsföring
som lyfter det lokala och unika med Söderåsen som besöksmål.
En projektledare som utgår från Svalövs kommun leder projektet,
tillsammans med representanter från alla fyra kommuners
näringslivsavdelningar och från Söderåsens Nationalpark.
Söderåsen marknadsförs genom en gemensam hemsida. En ny
version av hemsidan lanserades genom projektet hösten 2020.

LEADER-projektet Destination Söderåsen är ett
samarbete mellan Söderåsens Nationalpark, Bjuvs kommun,
Klippans kommun, Svalövs kommun och Åstorps kommun.

Söderåsen har massor att erbjuda – gå in på www.soderasen.com
och upptäck närområdet!

Kokar skallen av idéer
som behöver benas ut?
Vi kan stötta dig.

Läs mer på: framtidscoachen.familjenhelsingborg.se

Information från Klippans kommun
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Förstaplats för Klippans upphandling
Klippan är riktigt bra på upphandling!

Resultatet för upphandling visar att företa hela tiden förbättra oss och förenkla för företagen betygsätter tillgängligheten och bemö garna. På grund av vår nya vardag har vi fått en
Under april släpptes Sveriges kommuners och
skjuts i vårt digitaliseringsarbete och det kommer
tandet särskilt högt.
regioners mätning Öppna jämförelser av före
synas alltmer under 2021.
tagsk limatet. För första gången mättes i år Öppna jämförelser av företagsklimatet är en
även företagarnas nöjdhet med den kommu mätning av kommunernas service när det – Det är jättekul att vi får ett så bra resultat i den
nala upphandlingen och Klippans kommuns kommer till myndighetsutövning, främst nya mätningen av upphandling, nu gäller det att
upphandling får en fin förstaplacering.
mot företagare. Resultatet presenteras ge vi tar vårt ansvar och fortsätter att arbeta för att
– Jag är väldigt stolt över de fina betyg företagen nom att ett Nöjd Kund Index (NKI) tas fram hålla kvar den platsen.
ger upphandlingsenheten i de upphandlingar vi baserat på svaren.
genomfört för Klippans kommun, säger upp – Att Klippans kommuns upphandling är bäst i
Fakta: Om undersökningen
handlingschef Anders Vedin.
hela mätningen är fantastiskt, säger kommun
Undersökningen genomförs bland företagare
som haft ett ärende inom ett eller flera av
direktör Tomas Rikse. Det är också mycket
dessa myndighetsområden. Företagarna får
positivt att vi över lag får bra betyg inom områdena
i en enkät besvara frågor om kommunernas
bemötande, tillgänglighet och effektivitet.

Upphandlingschef Anders Vedin

Även bygglov får ett gott omdöme av före
tagarna och får ett NKI-värde på 77, vilket
är en bra bit över medelsnittet för samtliga
deltagande kommuner
– Jag är mycket nöjd med resultatet för kommunens egna områden som bygglov och upphandling och att vårt NKI-värde står sig väl, säger
näringslivschef Anders Lindberg. Detta trots
att vi har haft ett högt tryck i de verksamheterna
och att covid-19 har påverkat på olika sätt. Vi har
en medvetenhet i kommunen med ett fokus på att

Luften är fri!
Friluftslivets år
Luften är fri – Friluftslivets år 2021 är en
nationell kampanj som leds av Svenskt
Friluftsliv, med stöd av Naturvårdsverket.
Under året kommer Klippans kommun att
uppmärksamma kampanjen med olika
teman och aktiviteter för att få fler att
upptäcka det härliga friluftslivet.
Vi har bland annat en fototävling med fina
priser varje månad i sommar, en friluftsryggsäck som du får låna med dig ut i naturen
med campingprylar, temamånader och
arrangerar Naturfesten som blir en festival
med friluftstema och Banff mountain film
festival world tour. Missa inte detta!
Läs om allt detta och mycket mer på

www.klippan.se/friluftslivetsår

service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet
och effektivitet. I enkäterna ger också företagarna en helhetsbedömning av sitt ärendes
hantering. Det är helhetsbedömningen som
ligger till grund för måtten ”nöjd-kund-index”
(NKI) och ”nöjd-upphandlings-index” (NUI).

189 kommuner och 13 gemensamma för
valtningar/förbund deltog i undersökningen
2020. Antalet svar i undersökningen uppgår
till 29 431.
Källa: skr.se

Utemöbler och mycket mer

WATFORD hörnsoffa med bord 8 495:-

TORPET grupp 4 495:-

TALLBERG 180 cm från 9 995:-

RÄTTVIK 180 cm från 10 995:-

Se hela vårt breda sortiment på ahlinsmobler.se

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

Öppettider
Tisd-fred 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15

VI FINNS I
TULLSSONHUSET
I KLIPPAN

