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Marknader och handel har alltid handlat om mer än utbyte av varor
utan minst lika mycket möten människor emellan och om kunders
upplevelser. Underskatta inte butikens roll som social mötesplats.
Vill vi ha verktyg att möta framtiden krävs det att vi förstår historien. För att överleva och utvecklas krävs det att butiker och handeln
samverkar och marknadsför varandra. Hur miljön i och utanför
butiken rent estetiskt ser ut påverkar upplevelsen och ska inte underskattas. Redan före pandemins utbrott var konkurrensen från näthandel och externhandel stor. För de allra flesta handlar handel inte
om att jaga det billigaste priset utan om upplevelsen och att möta
andra människor. Det är något vi kan lära av historien.
Skyltfönster berättar mycket om hur handeln mår, de är skyltfönster
mot omvärlden. Den fysiska miljön kan både vara inbjudande och
motbjudande på samma sätt som hur husen fysiskt ser ut påverkar
intrycket. Kan miljön och husen fånga andan och historiken i samhället är hälften vunnet. Går det bra för någon får det spill över effekter på andra. Vi utvecklas tillsammans och förlorar tillsammans.
Det har historien visat oss otaliga gånger. Tage Danielsson uttryckte
sig, kring att hjälpas åt för att lyckas, på följande sätt:
”En droppe droppad i Livets älv
har ingen kraft att flyta själv
Det ställs ett krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe!”
Är det något jag önskar mig inför framtiden är det att vi samarbetar
mer och hjälper varandra för att hjälpa varandra att hålla alla uppe.
Att handla lokalt är något alla kan göra, tillsammans kan handlarna
se till att miljön är inbjudande och lockar till upplevelse.


Omslaget: Frida välkomnar dig till Preem.

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Lilla bilden: Evenemangen på Norrehus har äntligen startat igång igen.
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sommarbildstävling 2021
”Sommarbilden” är vår foto
tävling,
som ger dig chansen att delta för att
vinna ditt foto som canvastavla och
publicering i Söderåsjournalen!
Du har även chans på att vinna PT-tid
eller padeltid i Ljungbyhed eller Klippan.
Det är både kul och enkelt att vara med
och tävla med dina bästa sommarbilder.
Vi är ute efter årets bästa sommarkänsla.
Dela med dig av din bästa sommarkänsla
kring Söderåsen.
Söderåsjournalen förbehåller sig rätten
att använda tävlingsbilderna redaktionellt eller i marknadsföring.

Rätt svar och
vinnare
Rätt svar i sommar
numrets tävling var 8 st.
Dessa fanns på sidorna 3,
5, 7, 10, 15, 18, 21 och 22.
Vinnare:
Maj Britt Svensson,
Ljungbyhed (Smörgås
tårta), Emilia Sjöberg,
Ljungbyhed (Tårta)
och Ingrid Ottosson,
Klippan (Wienerfläta
och småbröd)
Priserna kommer från
Ljungbyheds Conditori.

OBS! Mejlet måste vara märkt med ”Sommarbilden” i ämnesraden
för att delta i tävlingen. Vi tar endast emot tävlingsbidrag via epost
och maximalt fem bilder per tävlande. Skicka bilderna till:
redaktionen@soderasjournalen.se senast den 10 september.
Priserna kommer från Adapt Media och Klippan Padel
1. Ditt foto som canvastavla och 1 PT timme padel
2. 1 timmes padeltid i Ljungbyhed
3. 1 timmes padeltid i Klippan
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Nya lokaler
för Adapt Media

Adapt Media som är reklambyrån med eget
tryckeri har växt ur sina lokaler och flyttat
in i f.d. Skånebils lokaler på Storgatan mitt
emot Konsthallen. Nu finns man i stora
fina lokaler med mycket ljusinsläpp.

Produktionen ligger nu på markplan

Välkommnande trappa in till kontoret

– Vi växte ur våra tidigare lokaler och behövde
komma ner på markplan på grund av alla in- och
utleveranser. Nu har vi bättre plats att ta hand
om dina trycksaker och sätta bildekor, förklarar
Daniel Kristensson, ägare till Adapt Media.
Nyrenoverade, ändamålsenliga och moderna
lokaler ger ett lyft för hela verksamheten. Både
kontorssidan och produktionssidan är nu samlad. Ett stort och fräscht konferensrum med
stort fönster ut mot gatan ger ett extra lyft.
– Många positiva faktorer som samspelar med flytten
till nya fräscha lokaler. Arbetsmiljön förbättras, pro
duktionskapaciteten ökar och nyinvestering i digital
tryck förkortar leveranstiderna, avslutar Daniel.

Mötesrum med stort ljusinsläpp ut mot Storgatan

Storformat innefattar allt inom skyltar,
bildekorer, dekaler och mycket mer

Digitaltryck av broschyrer, foldrar och kuvert m.m.

Stora ljusinsläpp bidrar till den trivsamma miljön

Nyrenoverat, ljust och fräsht

Produktion av utskurna dekaler

Välkommen till oss
Nu finns vi i nya lokaler på

Storgatan 10 (f.d. Skånebil).
Storgatan 10, Klippan | 0435-77 90 50 | www.adaptmedia.se
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Klippans levande scen levererade i sommar

Pandemin tvingade Norrehus att avbryta alla evenemang, sluta servera
lunch och säga upp sin personal.

Men under sommaren bjöds det på ståupp-komik i trädgården där Martin
Svensson och hans vänner fick publiken att skratta under tre kvällar utspritt över
juni, juli och augusti. Med luft mellan borden fylldes trädgården av gäster från
hela Skåne.

Paret Anna-Karin Liljedahl och Lars Göransson äger och driver Norrehus som
de kallar sin betongmadame. Med känsla för god och närproducerad mat där
både humor och en levande musikscen bidrar till att sätta Klippan på kartan. Två
av tre artister i sommar hade anknytning till Klippan. Nisse Hellberg och hans
band Wilmer X spelade in sina första skivor i Studio Bombadill under ledning
av Pål Spektrum. Hasse Andersson är född och uppväxt i Östra Ljungby medan
sommarens tredje artist Pernilla Andersson är uppväxt i Hässleholm, ett stenkast
från Klippan alltså.

Hallå där Sanne!
Sanne Jeppsson fick efter att ha arbetat på cafeterian på
Åbyskolan de senaste 19 åren sluta. Istället öppnade hon
ett fik med retrokänsla som ligger inrymt i en gammal
bensinmack precis mitt emot Åbyskolan. Sannes smått &
gott har blivit en generationsbrygga mellan yngre och äldre
människor.

Vad är Sannes smått & gott för ställe?
– Här finns något för alla hungriga och fikasugna. Det är en inbjudan
de plats för en välbehövlig paus dit alla är välkomna. Här ska det vara
hemtrevligt och gemytligt, alla pratar med varandra och blir du med
varandra. Jag älskar när det kommer nya människor på besök och när
skolan är igång kommer många elever hit. I mitt café finns precis som
det låter en blandning av smått och gott för den som är hungrig och
fikasugen. Så fort det finns tid sitter jag ned
och pratar med gästerna.

Vad erbjuder du?
– Jag har allt för att stilla hungern eller
släcka fikasuget. Du kan välja mellan
goda baguetter med olika fyllningar och
pålägg, toast, tekakor, frallor och pizza
bitar. Bland söt
sakerna finns
både nybaka
de kanelbullar
varje dag, olika
sorters kakor och godis. Att
dricka finns det såväl kaffe, te, varm
choklad och läsk. Jag har öppet från
klockan 6.30 till 16.30 måndag till fre
dag. Följ mig gärna på Facebook för
alla nyheter och ändringar av öppet
tider och dylikt.

Här har alla råd
med en
go fika;-)
Storgatan 12 | Klippan | 0739-89 16 79
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Från höstdepp till höstpepp
När hösten och mörkret kommer är det lätt att bli dyster och
deppig. Men det finns små saker du kan göra för att mota
bort nedstämdheten och få en härlig och positiv höst.

Rör på dig
En skogspromenad räcker för att få effekt. Studier visar att endor
finer är bättre än antidepressiva. Ut och motionera, det gör dig
pepp.

Njut av solen
Sommaren är över, men solen finns kvar. Ett snabbt sätt att bli på
bättre humör är att exponera sig för solljus. En kvart i solen räcker
för att kroppen ska kunna tillverka en lagom dos D-vitamin, som
är viktig för att vi ska känna oss pigga och må bra.

Stäng av mobil och surfplatta

MEDLEMSERBJUDANDE!

2 195:-

Alcro Bestå Briljant • 10 l.

Följ oss på:

Öppet:
Må-fr 7-18
Lö 9-13

Sömnen är viktig för att vi ska kunna fungera normalt och må bra.
Mobiltelefoner, surfplattor och tv-skärmar är sömnbovar. Forskning visar att våra sovvanor rubbas om mobilen används precis
före läggdags, eftersom produktionen av sömnhormonet melatonin hämmas. Forskning visar även att ångest och oro uppstår av
för mycket mobilanvändning. Mobilberoende beror på hormonet
dopamin. Dopamin är vår drivkraft och det hjälper oss att välja
det vi ska lägga fokus på. När vi sedan utför det dopaminet säger
till oss, utlöser hjärnan endorfiner, vilket skapar en känsla av välbehag. Det ingår i hjärnans belöningssystem. Sociala medier är
utformade för att stimulera vårt belöningssystem, som bekräftelse
från ”tummen upp” på en bild och överraskningsmoment som
gör att vi ständigt vill ta upp mobilen för att se vad som har hänt.

Umgås med vänner

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

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

När vi mår dåligt har vi en tendens att isolera oss från omvärlden,
vilket riskerar att förvandla en mild depression till en djupare
depression. Ring de mest optimistiska och positiva vännerna i
ditt liv, eftersom optimism och positivitet smittar av sig.

Sov regelbundet
En regelbunden dygnsrytm leder till bättre sömn som är viktigt
för ditt välmående.

Ha mer sex
Ett sätt att snabbt få i gång lyckohormonerna är att ha sex.
Oavsett om du får dem tillsammans med någon eller ensam, frigörs bland annat signalämnet serotonin, som har antidepressiva
egenskaper. Även oxytocin frisätts, ett hormon som dämpar
ångest och stress.
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SKOLSTART!
Linne

Huvtröja

Adidas

199:-

Dags för skolstart

Den första skoldagen är ju spännande och speciell för barnen. Skolstart kräver nya kläder, det är regel utan undantag
för de flesta föräldrar. Vad ska du tänka på när det gäller
klädval?
Bekväma kläder som barnen trivs i är prio ett, då kommer kläderna användas ofta. Lyssna till vad barnen vill ha och tycker
om. Såväl förskolebarn som mellanstadiebarn behöver praktiska
kläder som går snabbat att ta på och är enkla att matcha. Du kan
hitta allt barnen behöver i de lokala butikerna. Kläder, sportiga
kläder, gympaskor, ryggsäck och gympapåse till pennor, miniräknare och kollegieblock – du hittar allt i Klippan med omnejd.

Adidas

449:T-shirt
Adidas

249:-

Leggings
Adidas

249:-

Träningsbyxor
Adidas

349:-

T-shirt
Adidas

229:Träningsställ
Adidas

429:Leggings
Adidas

249:Ryggsäck
Adidas

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

399: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

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Klippan
Jacka
True
North
Klippan

449:-

Regnjacka
True North

499:SPORTRINGEN
Hembygdsgatan 2, Klippan 0435-156 90
Mån-fre 10-18, lör 10-14
www.sportringen.se/sportringen-klippan
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Höstens mode
Vi njuter av varma dagar så länge vi kan men hösten
är på väg.
I höst fortsätter årets trendnyans grönt även efter sommaren, då i mer dova toner. Nya krav och efter pandemin tar vi med oss den avslappnade och enkla stilen i
höst.
– Förutom den gröna färgen är ljusrosa, beige, brunt, grått
och röda nyanser samt blå toner det vi kommer att se, säger
Helena på Gunns Mode.
I höst kommer stickade plagg som klänningar, tröjor och
slipovers synas på var och envar.

Skor i höst
Det finns fyra tydliga trender i höst när det skor. Efter
vandringskängorna och fritidssandalerna kliver nu regnstövlarna och bootsen fram. Ett par stövlar som matchas
med kjol eller klänning är helt rätt. Ett par loafers med
en chunky sula så får du lite mer attityd till din look. Sist
men inte minst ska det vara kängor i höst, den rådande
trenden att vara ute i naturen syns även i höstens mode.
Tack vare efterfrågan har skoavdelningen hos Gunns
Mode utökats med flera välkända märken.
– Oavsett vad du letar efter har vi något för alla som letar kläder
och skor i höst, avslutar Helena.

Kom till oss
o c h s h o p pa l o s s !
Handla för minst 500 kr
23-28/8 och du får en
rabattkupong med

25% rabatt
att använda vid
nästa köptillfälle

Välkomna till oss! Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-13
Storgatan 32, Klippan Tel. 0435 - 101 15
www.gunnsmode.se
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September

– den mångsidiga trädgårdsmånaden

Skörda, plantera, gallra och planera hör till september
månad. Det är fuktigt i luften och varmt i jorden, bäst förut
sättningar att plantera. Helen Andersson, Bjärhus växtbutik ger
tips inför hösten:
– Köper du vårlökar nu är urvalet som störst och kvaliteten som bäst
vilket ger fina färggranna blommor till våren. Planterar du klätterväxter
vid huset eller pergolan får de en tidig start i vår och hinner upp och
täcka mycket mer av din spaljé än om du väntar till våren. Vänd jorden i
odlingslandet så återhämtar den sig bättre. Vänd gärna ner lite av löven
från träden i jorden. En del av löven kan krattas direkt in i rabatter mel
lan perenner och under träd och buskar. Under lövtäcket trivs maskar och
andra smådjur.

”Nu är urvalet som
störst och kvaliteten
som bäst”

JAS

Det är sista månaden att beskära
träd och buskar, JAS står för juliaugusti-september. Rensa, ta bort
grenar som växer inåt och uppåt
gäller inte minst fruktträd som behöver ljus i kronan.
– Kom ihåg att rengöra verktygen med
rödsprit så inte svamp- och virussjuk
domar kan sprida sig, säger Helen.

Franska krigsfångar utanför Tells hus i Nybro.

Foto: Egon Rangbo

Internationella Ljungbyhed
Ljungbyhed har varit en knutpunkt genom historien. Först
genom upprättandet av Herrevadskloster och sedan Spångens gästgiveri men inte minst militärhistoriskt både som
svenska flygets vagga utan även husarer, dragoner med mera.
Inte lika känt är karantänlägret för krigsfångar där tusentals
människor från olika länder fick tillfälle att rengöra sig, läkarundersökas, få närande mat, kunna sova tryggt, få varma kläder, känna frihet och vänlighet i väntan på transport till sina
respektive hemländer. Ljungbyhed stod värd för karantänläger
1918-1919 och Ljungbyheds militärhistoriska museum har både
fotografier och guider som kan berätta historier från den tiden.
Krigsfångarna blev en stor social händelse och många ville träffa
de utländska soldaterna.
En inte lika munter historia från tiden med krigsfångarna var att
de inte kunde förmå sig att använda torrklosetterna utan de satt
sig på heden istället. Följaktligen luktade och såg det ut som riktigt svineri men innan avfärd fick de forna krigsfångarna med
spade vända ned avföringen i jorden och marken såg sedan ut
som om den blivit odlad. Fyra engelska soldater lämnade aldrig
Ljungbyhed utan ligger än idag begravda på Riseberga kyrkogård.

UTVALDA
VÄXTER
Gäller under vecka 34

30%

Gräsmatta
Under den fuktiga hösten är det
som bäst att anlägga gräsmattor
då fröna hinner gro och rötterna
etablera sig. Eftersom det är fukt
igare behöver du inte vattna lika
ofta heller.

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

bjarhusvaxtbutik och
Bjärhus Växtbutik AB
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VÄLKOMNA
att spela padel i Klippan och Ljungbyhed

Hållbarhetsutbildning,
Lär känna din destination och kampanjer

Samtidigt som projektet Destination Söderåsen pågår har ett
nytt projekt som säkrar framtidens insatser blivit beviljat.
Här berättar Projektledare Fredrik Kocon mer.

Vad händer i projekt Destination Söderåsen just nu?
– I projektet arbetar vi intensivt med att skapa bästa förutsättningar för
näringen att stärka sitt varumärke som en del av Söderåsen. Konkret
innebär det att vi producerat utbildningsfilmen “Lär känna din destina
tion” som finns att ta del av på www.akademisoderasen.com. Vi arbetar
även med en hållbarhetsutbildning som kommer fungera både som en ut
bildning samt ett verktyg för näringen att skapa och genomföra sin hand
lingsplan. Bildbanken fylls på och digitala marknadsföringskampanjer
genomförs. Kampanjerna kommer läggas upp under Akademi Söderåsen
med guider och mallar så att varje verksamhet snabbt och effektivt kan
skapa egna kampanjer som en del av Söderåsen.

Hur avslutas projektet?
– Syftet med projektet är att lyfta Söderåsensamarbetet genom att arbeta
fram en handlingsplan som verkställs när projektet avslutas. Handlings
planen bygger vidare på det arbete som gjorts under projektet samt adde
rar nya strategier och aktiviteter som gör att vi gemensamt i samverkan
arbetar mot visionen “Söderåsen, en nära vildmark med plats för drama
tik och stillhet”. Det övergripande målet med Söderåsensamarbetet är att
bidra till att det sker utveckling både inom kunskapsöverföring, mark
nadsföring samt i nästa steg även evenemang.

För mer info kontakta oss på:
info@klippanpadel.se
0707-98 80 90

LAGERRENSNING!
– CYKELAFFÄREN I CENTRUM –

BUTIKEN UPPHÖR

Vad är Söderåsen 2.0?
– Söderåsen 2.0 är ett LEADER-projekt som kommer säkerställa att vi
har resurser att ta Söderåsensamarbetet till nästa nivå. Projektet startar
i januari 2022 och sträcker sig över två år. Syftet och målet är att stärka
de olika portarna till Söderåsen för jämnare beläggning och efterfrågan,
tydliggöra och utveckla “servicepunkter”. En servicepunkt kan t.ex. vara
en boendeanläggning som tillhandahåller produkter och tjänster som
underlättar för besökaren. Det kan vara en boendeanläggning som er
bjuder cykeluthyrning, mat från partners, bokar aktiviteter hos partner
m.m. Fokus är samverkan och att göra Söderåsen ännu mer tillgängligt
med en tydlighet för besökaren. Evenemang kommer genomföras på res
pektive port. Exempel på portar är: Skäralid, Röstånga, Tingvalla, Billes
holm, Kågeröd, Ljungbyhed och Klåveröd.
LEADER-projektet Destination Söderåsen är ett
samarbete mellan Söderåsens Nationalpark, Bjuvs kommun,
Klippans kommun, Svalövs kommun och Åstorps kommun.

UTFÖRSÄLJNING
HJÄLMAR SKOR
KLÄDER
CYKLAR
DELAR
TILLBEHÖR
OBS! Nya öppettider fr o m 1/9.
Torsdag-fredag – 9-18, lördagar – 9-14

EKSTRANDS CYKEL

0435-71 14 13 • Storgatan 17, KLIPPAN
Öppet fr 1/9: torsd-fred 9-18 • Lörd 9-14
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ny bok om

Klippans historia
”Från Åby by till Klippans köping” hette Tore Donnérs utmärkta studenten i Helsingborg studerade han biologi och geografi i Lund.
uppsats i geografi vid Lunds universitet. Det var redan 1946 I sina uppsatser i Lund utforskade han sin uppväxtmiljö i Klippan.
som Donnér undersökte hur bondbyn Åby utvecklades till
När Från Åby by till Klippans köping nu blivit bok har den illushandelscentrum, stationssamhälle och industriort.
trerats med ett tiotal kartor och stadsplaner och cirka 120 foton av
Åby blev alltså Klippans köping och Donnér redogjorde sak- Axel Blomgren. Blomgrens foton har fått informativa texter av Mats
ligt för hur byn skiftades på 1820-talet och vilken stor betydel- Pettersson och boken ingår i samma serie som På Klippans gator och
se järnvägen fick när den togs i bruk år 1875. Efterhand byggdes Med Klippan i fokus.
Text: Mats Pettersson • Foto: Axel Blomgren
industrier i den forna bondbyn och snart fanns läderfabrik, tegel- 
bruk, yllefabrik, mejeri m.m. Arbeten för
invånarna på orten fanns givetvis också på pappersbruket vid det ursprungliga
Klippan nere vid Rönne å.
Tore Donnér (1915-1996) kom till Klippan
efter att hans unga mamma gått bort när
han var sju år. Han fick ett nytt hem hos
en avlägsen släkting, Herman Lindgren på
Villagatan. Efter realexamen i Klippan och
Åby-Klippans Ångbryggeri var tätorten Åbys första in
dustri och startades 1877. Donnér beskriver i sin uppsats
ett flertal av de industrier som växte fram i Åby-Klip
pan kring förra sekelskiftet. Här ett foto av Axel Blom
gren från 1927. Boken Från Åby by till Klippans köping
innehåller cirka 120 bilder från Blomgrens kamera.

NU HAR VI GLÄDJEN ATT PRESENTERA BOK NR. 3
…i serien Lokalhistorisk bok om Klippan
”FRÅN ÅBY BY TILL KLIPPANS KÖPING”

En Kulturgeografisk studie av Tore Donnér

359:-

Boken har samma utformning
som de två tidagare titlarna
PÅ KLIPPANS GATOR och
MED KLIPPAN I FOKUS

efter de tre fotograferna Axel Blomgren, Egon
Rangbo och Bertil ”Akka” Bengtsson utgör
underlag för berättelsen. Boken skildrar i bild och
text en tid då det svenska samhället genomgick
stora förändringar. För texterna svarar Mats
Pettersson.

Storgatan västerut 1960. Foto: Egon Rangbo

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

På Klippans gator

1980. Bildarkiven efter de fyra fotograferna Axel
- en
berättelse i bilder

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

Med Klippan i fokus - en berättelse i bilder

Den lilla bondbyn Åby i nordvästra Skåne
förvandlades till stationssamhället Klippan efter
att järnvägslinjen Helsingborg-Hässleholm hade
öppnats år 1875. Bildberättelsen På Klippans
gator visar hur de centrala delarna av samhället
förändrades mellan 1900 och 1965. Bildarkiven

På Klippans gator - en berättelse i bilder

Storgatan västerut omkring 1900. Foto: Axel Blomgren

KLIPPANS

BOKHANDEL AB

Med Klippan i fokus
- en berättelse i bilder

Torggränd 2-4
Klippan
Tel 0435-100 30
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Goda utsikter för

Fönsterfint
FönsterFint växer och har klarat sig ige- – Vi har länge velat utveckla FönsterFint med
nom pandemin och nu blickar man framåt egna snickare och erbjuda helhetskoncept. Att det
är snickare med erfarenhet och av hög kvalitet var
med full satsning.
viktigt för oss. Andreas Friberg kommer främst att
FönsterFint bildades 2016 av Pierre Möller
vara projektledare och säljare men han kommer
och David Rönn som tillsammans då hade
även hjälpa till som snickare.
ett femtontal års erfarenhet som säljare
och montörer av fönster. Idag har fönster- FönsterFint erbjuder att ta hand om hela
byte fått sällskap av uterum, garageportar, processen från inköp till montering och
kaminer och nu även med en egen byggav- bortforsling av det gamla fönstret. Med egna
delning efter att en trio erfarna snickare snickare blir jobbet utfört hantverksmässigt
anställts. Andreas Friberg jobbar både som
säljare och snickare ihop med snickarna
Jonas Persson och Johan Bengtsson. Till
sammans har de nästan 45 års erfarenhet
som snickare.
– Vi är ett bra gäng som trivs ihop. Vi kan er
bjuda totalentreprenad vid både fönsterbyten och
uteplatser. Duktiga snickare och bra material gör
att vi kan leverera kvalitet vilket ger nöjda kunder,
säger Andreas.

Nyhet med Byggavdelning
FönsterFint har alltså växt och blivit med
en egen byggavdelning som utför allt
från nybyggnation till takbyte utöver allt
kring fönster och uteplatser. Jonas, Johan
och Andreas är alla erfarna snickare från
Klippan med gott renommé. David Rönn är
nöjd med utvecklingen av FönsterFint med
egen byggavdelning:

”Vi kan erbjuda
totalentreprenad vid
både fönsterbyten
och uteplatser”

– Jobben är roliga och utmanande där vi är med
från start till mål av alla projekt. Arbetet är själv
ständigt och utifrån kundernas önskemål får vi
komma fram till lösningar. Nöjda kunder ger nya
kunder.

Bra investering
Att byta fönster är en klok investering som
förlänger husets livslängd och sänker din
energiförbrukning. Nu under sommaren ger
nya fönster ett svalare inomhusklimat och
till vintern stänger fönsterna ute kylan bättre
vilket ger varmare inomhus. Nya fönster ger
även ett tystare inomhusklimat då de stänger ute buller eller ljud från trafik.

En inglasad uteplats har många fördelar,
som att du får ett extra rum som du kan
nyttja året runt. Du kan uppleva känslan av
att vara utomhus utan att tänka på regn eller blåst och du kan njuta av ljus och värme
även under höstens blåsigaste dagar. Öka
och fort vilket sparar både tid och pengar komforten och mysfaktorn hemma med en
för dig som kund. Duktiga och noggranna egen inglasad uteplats.
snickare innebär fler möjligheter.
– Många kunder som byter fönster frågar efter FönsterFint har kunskapen, erfarenheten
panel- och takbyten med, vilket vi givetvis kan och produkterna som ökar värdet på ditt hus
fixa. Den nära kundkontakten, att alla dagar och höjer din livskvalitet. Nu har Fönsterär olika och variationen på jobb gör att vi valde Fint även en egen byggavdelning med egna
att börja här på FönsterFint, säger Johan och snickare – en bra investering, att beställa och
få allt gjort av samma företag, helt enkelt.
Jonas fyller i:
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Nu ännu bättre fönster från era fönster!
Det firar vi med superkampanj med 40% rabatt
på fönsterna när ni bokar med montage från oss.

Förläng sommaren med ett nytt
uterum. Boka hembesök nu!
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FYNDA BLAND
UTEMÖBLERNA

Höstens möbeltrender
Det skall kännas mysigt att komma hem. Gör din vardag
bättre med fina möbler. Höstens trend är att dina möbler och
inredning ska vara varmt med neutrala och naturliga element där
sommarkänslan plockas in i hemmet. Inredningen går i sobra
naturnära toner med mjuka former i höst. Det gångna året har
fått oss att vilja investera i hemmet och skapa det andningshål vi
alltid velat ha.

NU LADDAR VI
FÖR HÖSTENS

Trätrenden fortsätter att dominera våra hem även i höst. Sverige
är det land som omfamnat natur- och trätrenden allra mest.
Kanske för att vi redan har en stark koppling till den vilda skogen
och naturen utanför. I höst ser vi ännu mer trä i både möbler och
inredningsdetaljer. En kommande trend är transparent inredning
samt glas och vaser i klarglas. Runda, mjuka former i både möbler och inredningsdetaljer kommer dominera i höst.

INOMHUS-NYHETER

Öppet:
Tisd-fred 10-18, lörd 10-14, sönd 11-15

VI FINNS I TULLSSONHUSET, KLIPPAN
Hembygdsgatan 2, Klippan | 073-53 24 460

Njut av chokladpraliner

Din kropp och själ mår bra av att äta en chokladpralin då
och då. Det finns forskning som visar att kvinnor behöver
choklad för att vara lyckliga.
Choklad gör att hjärnans kemi hålls stabil så att vi får ett jämnt
humör. Choklad innehåller flera stimulerande ämnen som gör
dig euforisk och avslappnad. Studier visar att choklad bland annat kan öka livslängden, stärka immunförsvaret, och motverka
cancer. Så njut av din pralin med gott samvete. Genom att äta
choklad blir du lycklig!
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Spara 1.500:Spara 1.500:4.995:-

5.995:-

3.495:-

4.495:-

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

6.995:A

C

G

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

C

Energisnål tvättmaskin
•
•
•
•
•
•

Extra sköljning
Induktionsmotor
Snabbtvätt
Fördröjd start

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

CYLINDA FT4286C

CYLINDA FT4284C

690:-

599:-

Luigi Bormioli Birrateque
ölglas 6 delar
Allt du behöver för den ultimata ölupplevelsen. För din special-öl.
Skapat för öl-entusiaster.
Innehåller 6 glas: 2 st allround glas,
2 st IPA ölglas och 2 st veteöls-glas

490:-

Plissé tallrik
Flat vit 3-pack, Ø28cm

449:1.190:-

Rakapparat med
aktiv kylningsteknik

890:-

Rakapparat från Braun med en design med
funktionalitet. Rakapparaten kyler ner huden
som ger en skönare rakning, med denna
funktion minimerar hudirrita-tion. Varierade
beroende din skäggväxt eller temperaturen
i omgivningen ger ett fulladdat batteri 45
minuters rakning. Med aktiverad kylfunktion
ger det upp till 15 minuter.
BRAUN COOLTEC

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN • Tel. 0435-131 67 • Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • www.klippan.euronics.se
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Hörselspecialisten växer
Efter flytten till nya fräscha lokaler är
det dags att växa vidare med ytterligare
en legitimerad audionom när Lena Ismail
hälsas välkommen i teamet.

och ligger mig varmt om hjärtat. Jag utgår ifrån
att alla förtjänar att höra och att det är en fråga
om livskvalitet. Det finns en lösning på nästan
alla hörselproblem, säger Lena. Vidare menar
hon att ingen ska behöva vänja sig vid att
– Lena är nyutexaminerad och har bra förståelse
inte kunna höra ordentligt.
för människor med hörselnedsättning, hon brinner
för god service och vill gärna vara med och bidra
med bättre hörande till alla som har behov utav
den hjälpen. Det känns bra att Lena är genuint
intresserad av hörselfrågor och bidrar med sina
kunskaper, säger Monika.
Lena själv är glad och ser fram emot arbetet
som audionom.
– Som nyutexaminerad är det mycket nytt men
jag trivs väldigt bra och alla patienter är så under
bara samt förstående med att jag är ny här.
Hörselnedsättning är en fråga som engagerar mig

”Det finns en lösning på
nästan alla hörselproblem! ”

Hörapparater är din hjälp i vardagen

Hörselnedsättning är ett växande folkhälso
problem, och andelen med hörselnedsättning ökar i alla åldrar. Hörselnedsättning är
något vanligare bland män än bland kvinnor, över hälften, närmare 723 000 som är
i yrkesverksam ålder (16-64 år) har någon
slags hörselnedsättning, enligt Hörsel
skadades Riksförbund.

Monika och Nicole är glada att kunna
hälsa Lena välkommen till teamet.

Hörselspecialisten är fortsatt leverantörs
oberoende vilket gör det lättare att individ
anpassa utifrån olika modeller på hörapparater.
– Vi erbjuder även andra tjänster så som individu
ellt gjutna hörselskydd, hjälp med ansökan samt
genomförande utav arbetsplatsanpassningar mm.
Vi har nu åter igen möjligheten att erbjuda före
läsningar om hörselnedsättningar och vilken hjälp
man kan få. Vid behov kan vi göra hembesök där
en snabb tonscreening eller en justering (på de fles
ta apparater) kan utföras. Dessa tjänster är mest
menade för personer som är rörelsehindrade, samt
de som inte har möjlighet att ta sig till vår mot
tagning, hälsar Monika.

Hörselspecialisten kan i och med att Lena
förstärker teamet numera erbjuda REM
mätning (Real Ear Measurement) som innebär att man kan mäta hur hörapparaterna
ska förstärka för den hörselskadade och man
behöver inte förlita sig endast på tonaudiogrammet.
– Region Skåne ställer för närvarande inget krav
på att man ska erbjuda REM-mätningar, detta
väljer vi att erbjuda våra patienter för att ytterligare
Det krävs ingen remiss för att besöka Hörselöka vår servicenivå, säger Monika.
specialisten utan du kan ringa och boka tid
för undersökning själv.
– Alla (från 20 år och uppåt) som upplever att de
hör sämre, som redan har hörapparat eller har
frågor kring sin hörsel är välkomna till oss för
Den legitimerade audionomen Lena
att få hjälp. Alla som går härifrån ska känna sig
Ismail hälsas välkommen i teamet på
Hörselspecialisten Skåne.
nöjda med besöket, avslutar Lena.

www.dagnys.one
Tel: 072-443 77 20

Boka tid för
HÖRSELPROV
eller

RÅDGIVNING
Öppet mån-ons 11.30-15,
tor 11.30-18, fre 11.30-22, lör 13-22

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

Lunch mån-fre 11.30-14
Ala carte mån-fre 14-19, lör 13-19.30
Pubmeny fre-lör 19.30-21.45

GLASSIGASTE
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Premiär! Nu har
vi kaffe från
Espresso House.

Espresso House

flyttar in hos Preem
Hos Preem i Klippan möts du av trevlig personal och är en
plats där du kan handla allt från mat och dryck till biltvätt,
uthyrning, tillbehör och drivmedel.

• Allt för kräftskivan
• God ostar från delin
• Catering för alla tillfällen

Här finns alltid nybakade frallor, croissanter, kanelbullar och
wienerbröd. Nytt är att kaffe och te som serveras kommer numera från Espresso House med hög premiumkvalitet. Klassiskt
kaffe, espresso och cappuccino från
Espresso House ger dig ytterligare
en anledning att stanna till för en
fika på Preem.
– För många av våra kunder är
kaffet viktigt och vi vill alltid erbju
da det bästa och godaste av allting.
Stanna till hos Preem, bli vänligt väl
komnad in i en unik och mysig atmosfär
som serverar premiumkaffe från Espresso
House, säger Frida Persson.

Preem i Klippan ligger alltid i framkant och erbjuder det kunderna efterfrågar.
– Vi har mjukglass under sommaren och butikslagade semlor under
våren. Vi strävar efter ännu mer närproducerad mat att servera året
om. Genom att samarbeta lokalt stärker vi varandra, menar Fredrik
Sjöholm som driver Preem i Klippan.

Instabox
En annan nyhet är Instabox, en frakttjänst som levererar paket
till ett smart skåp, som du nu hittar hos Preem. Alla paket som
levereras kommer med bilar som drivs av fossilfria bränslen.
Preem har höga krav på kvalitet och hållbarhet samt arbetar för
att stötta det lokala föreningslivet. Genom att aktivt samarbeta
och sälja närproducerat bidrar Preem både till lokal handel och
främjar miljön.

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

Från en matälskare
till en annan!

KRÄFTOR I STOR SORTERING
• Allt för kräftskivan
• God ostar från ostdisken
• Catering för alla tillfällen

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!
Ombud för

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

Föreningssidan

Agilitytävling i Klippan
Första helgen i augusti var det agilitytävling hos Rönne
hundu ngdom i Klippan där deltagare från hela landet gjorde
upp om placeringar och priser.
Unga, äldre och barn till agilitytokiga föräldrar tävlade på lika
villkor och med olika hundraser. Det går inte att ta miste på
glädjen hos hundarna som får springa och hoppa över hinder.
Det är en livsstil för många som åker runt varje helg och slår
upp sina läger, tävlar och umgås. Vänner vid sidan om banan och
konkurrenter under loppen. Agility bygger vänskap och skapar
”agilityfamiljer” som åker runt på tävlingar helg efter helg runtom i Sverige, Norden och världen.

Framgångsrika friidrottare
Helgen 7-8 augusti var det mångkamps-SM i Ljungby.
Klippans friidrottsklubb var representerades av bland annat Leo
Göransson, Wilma Nilsson och Linnea Säfström som deltog i
P/F16. Wilma tog guld, Leo silver och Linnea kom 4:a, endast 9
poäng från bronset.

Grattis till oerhört starka insatser!

BK Rönne fyller 100 år

Carl-Ivar ”Kylle” Malmros 1905-1931

Pappersbrukets Idrottsförening, BK Rön- brukets idrottsplats där Rönne hållit till.
ne, bildades fredagen den 25 juni 1921.
Men redan året därpå så flyttades hela verksamheten upp till Vedby IP där man håller
Initiativtagare till mötet och föreningsidén
till sedan dess. Rönne hundungdom har idag
var en allmänt idrottsintresserad yngling
sin verksamhet på den gamla idrottsplatsen.
vid namn Carl-Ivar ”Kylle” Malmros.
”Kylle” var son till Carl Johan Malmros, För att uppmärksamma att det är jämt ett
VD på Klippans Finpappersbruk. En fören- sekel sedan Bollklubben Rönne i Pappersing som under den allt övervägande delen bruket bildades har en liten kommitté bildav sin sextioåttaåriga tillvaro benämndes ats bestående av Torbjörn Jönsson, Börje
Bollklubben Rönne. 1990 beslöt sig de två Svahn, Jan Richter och Pehr Erlandsson.
fotbollsklubbarna Vedby IF och BK Rönne Kommittén avser att utgiva en minnes- &
att slå sig samman. Ledarbrist i de båda fot- ”jubileumsbok” BK Rönne – En äkta bruksbollsklubbarna tvingade mer eller mindre historia – Bruka den väl samt genomföra
fram det här beslutet.
en jubileumsfest den 4/9 där många Rönne
Det första året bedrevs verksamheten på ”långtinihjärtatanhängare” ska samlas, umbåde idrottsplatsen i Vedby och på pappers- gås och ventilera underbara gamla minnen.

Tack till Föreningssidans
sponsorer! sponsorer!
Tack till Föreningssidans
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KALLELSE TILL

FISKESTÄMMA
TORSDAGEN DEN 9 SEPTEMBER KL 19:00

Plats: Lotta på Åsen,
Slättåkra 920, 264 53 Ljungbyhed
Avser verksamhetsåret 2020 och val mm för
innevarande år. Handlingar inför stämman finns
tillgängliga hos ordföranden (brojoh11@outlook.com)

a!

Välkomn

RÖNNEÅDALENS FISKEVÅRDSFÖRENING

Rögle spelar hemma


Vill du börja dansa
eller fortsätta till höstterminen?
Välkommen på vår inskrivning
söndag 22/8 i vår lokal på Sågen.
Barn 3-7 år – kl 16.00-17.00
Barn från 8 år – kl 17.30-19.00
Varmt välkommen!

BORDTENNIS
för både nybörjare och fortsättningsgrupp för tjejer och killar
upp till 18 år startar den 18/8.
Träning är månd/onsd kl 17.30-19.00. Ombytt till idrottskläder och gymnastikskor. Ej svart sula. Medlemsavgift
500:-/år. Prova på 3 gånger utan betalning.
Plats: Föreningarnas Hus, Sågen.
Kontakta ordförande Thomas Ållemark 0709-21 13 02
eller sportchef Niklas Havsjö 0730-46 64 37.

KLIPPANS BORDTENNISKLUBB

– i Halmstad

Höstens hemmamatcher i Champions hockey League spelas i
Halmstad Arena. Det är hemmamatcherna mot EV Zug och
Red Bull München den 26 respektive 28 augusti.
De två matcherna i Halmstad ingår inte för säsongskortsinnehavare, däremot kommer Rögles tredje gruppspelsmatch mot SønderJyskE i oktober att ingå. Biljetter till matcherna i Halmstad
kommer att säljas via Halmstad Hammers och finns tillgängliga
via halmstadhammers.se. Priset på biljetterna kommer att vara
199:- från 12 år och uppåt och 149:- för dom under 12 år.
Det är på grund av den pågående ombyggnationen av
Catena Arena som Rögle
spelar i Halmstad vilket
ger möjligheter att knyta
nya kontakter där. Kari
Litmanen som är kommersiellt ansvarig i Rögle
BK ser fram emot att träffa
företagare och berömmer
samtidigt Halmstad Hammers organisation.
– Det kommer bli roligt att
spela matcherna i Halmstad
och ha publik på läktaren
igen. Vi hoppas förstås att många Rögle-supportrar är på plats och stöttar
laget, under förutsättning att restriktionerna tillåter.

Stort intresse för Rögle
Efter framgångarna på isen förra säsongen är intresset rekordstort
för att se Rögle på plats den här säsongen. Antalet sålda säsongskort är rekordstort och Daniel Koch som är klubbdirektör bekräftar att intresset för Rögle har aldrig varit större än vad det är nu
och säsongskortsförsäljningen slår rekord i år igen.
– Det är helt fantastiskt och gång på gång visar vi att vi har Sveriges bästa
och trognaste publik.
Samtidigt som andelen sålda säsongskort ökar, ökar även publikkapaciteten från 5 051 åskådare till drygt 6 500. Försäkra dig om
en plats till samtliga matcher genom att köpa säsongskort och
köp även biljetter till CHL matcherna i Halmstad.
Observera att pga Covid-19 är antalet platser begränsade.
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Uppstart!
Äntligen vågar vi träffas lite
mer som vanligt igen! Nu
startar vi upp nya grupper
och mötesplatser. Allt från
barn- & ungdomsgrupper
till caféer och lunchmusik.
Läs mer på vår hemsida!
Välkommen!

svenskakyrkan.se/klippan

Facebook.com/KlippansPastorat
Instagram/SvenskakyrkanKlippan

Vad händer i naturen
i september?

En given sak är att löven ändrar färg och träden skiftar i
vackra färger.
Bär och frukter mognar, äpple och björnbär kan plockas både i
det vilda och i trädgården. Det är dags att ge sig ut i skogen och
plocka svamp som kantareller och Karljohansvampar. Kvällarna
blir mörka fortare och nästa år är det allmänna val igen. Och det
är dags att samla in nötter.

KYRKOVAL 19:E SEPTEMBER
Söndag 19:e september är
det val i Svenska Kyrkan.
Alla som är medlemmar i
Svenska Kyrkan och 16 år och
äldre kan rösta. I Svenska Kyrkan
röstar man till Kyrkomötet,
Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige.
Vi kommer har lördagsöppet
kl. 10-12 på/utanför vår expedition
(Järnvägsgatan 34).
21 augusti • 4 september
11 september • 18 september
Välkomna!
Följ oss på Facebook: Socialdemokraterna i Klippans kommun. Webb: socialdemokraternaklippan.se
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NY GRUNDSKOLA F-6
Kungsfiskareskolan färdigställd
(beslutad 2017)
LJUNGBYHEDSSKOLAN
om- och återuppbyggnad
NY FÖRSKOLA
Himlabacken färdigställd
(beslutad 2017)
NY FÖRSKOLA
Ljungbyhed
OM-, TILLBYGGNAD
AV ÅBYHEM
Etapp 1 = 40 platser
Etapp 2 = 40 platser
ALLAKTIVITETSHUSET
SÅGEN
Fortsatt utveckling
PLAN FÖR BOSTÄDER
f.d. Bofinkenskolan
PLAN FÖR BOSTÄDER
vid f.d. Gata/Park
GATA/PARKAVDELNINGEN
till Karossen
VA-UTBYGGNAD
Skäralid (Nationalparken),
Ljung, Allarp

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

GÅNGBRO ÖVER
JÄRNVÄGEN
(2025)
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
– heltid
NY RÄDDNINGSSTATION
på Ljungbyhed Park
KRAFTVERKEN VID
RÖNNE Å-PROJEKTET
INKÖPTA
ETT FLERTAL NYA
VERKSAMHETSOMRÅDEN
för näringslivet i Östra Ljungby
UNG OMSORG
socialt stöd för dig som bor
på särskilt boende.
UPPSÖKANDE
VERKSAMHET
för dig som fyllt 80 år
FRI KOLLEKTIVTRAFIK
för personer med färdtjänst
FRI KOLLEKTIVTRAFIK
för 70+
NYA BOENDEN
för dig med funktionsvariation

VÅRT MOTTO har varit ”Kommuninvånarnas
bästa”. Vi har valt att hushålla med våra resurser
för att kunna bibehålla den verksamhet kommunen genom åren byggt men också avsatt medel
för att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Fr. v Anna Andresen (M), Hans Bertil Sinclair (M),
Gunilla Svensson (S), Johan Petersson (S),
Diana Broman (C) och Christer Johansson (C)
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Sommarlovsaktiviteter i Klippan
Många föräldrar jobbar under sommaren. Genom att erbjuda fritids
aktiviteter får barn och ungdomar till
gång till meningsfulla aktiviteter under
sommarlovet. Fritidsaktiviteter under
sommaren är en väg in i föreningslivet
och en möjlighet att prova på nya saker.
Klippan har ett rikt föreningsliv och
aktiva fritidsledare vilket gör att utbudet
är både stort och brett för de som vill
testa på olika aktiviteter.

Efter en händelserik och fantastisk sommar
hoppas vi på mer normal höst står för dörren.
På kultur- och fritidsförvaltningen har vi jobbat
på och vi vill här presentera ett litet axplock
av vad som kommer att hända under hösten.
I Östra Ljungby i parken vid
skolan och badet har vi anlagt
en pumptrack för cykel och
skate och en början till en
aktivitetspark.
På fyra olika platser
kompletterar vi våra slingor
med aktivitetsskyltar för att göra
promenader mer händelserika
och aktiva – ut och prova.
Mer information på klippan.se
Sågenhuset har fått ett Café som
erbjuder varma och kalla drycker,
hembakt, smörgåsar och troligen Sveriges
godaste glass? Cafét är döpt efter Ottossons
mekaniska verkstad som en gång i tiden
låg i huset: Välkomna till Café Otto
Kultur- och
fritidsförvaltningen

ÖPPETTIDER 30/8 - 31/12
Klippans Badhus med friskvården
KLIPPANS BADHUS

Måndag 12.00-16.00 Allmänhetens bad
16.00-20.30 Motionssimning (endast vuxna)
Tisdag
06.00-08.30, 12.00-19.30
Torsdag 06.00-08.30, 12.00-19.30
Fredag 06.00-08.30, 12.00-18.30
Lördag 09.00-10.00 Endast motionssimning
10.00-12.00, 13.00-15.00 Allmänhetens bad
Insläppet stänger 30 minuter innan badtidens slut

KLIPPANS FRISKVÅRD

Mån-sön 06.00-23.00 för kunder med egen låsbricka/tag.
Låsbricka/tag kan köpas i receptionen på Klippans
badhus. Sista tid för insläpp 22.00. Tillgång till
ombyte/dusch när badet är öppet.

LJUNGBYHEDS FRISKVÅRD

Mån-sön 08.00-22.30 för kunder med egen låsbricka/tag.
Har du ingen låsbricka/tag måste du köpa den i
receptionen på Klippans badhus.
Mer information kring pass och eventuella
förändringar finns på www.klippan.se
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Cykling på agendan
Nu börjar hösten närma sig och vad passar bättre än en händelserik
dag på cykel?
Att cykla på hösten kan vara en magisk energikick, med solen som tittar
fram och med klar luft och lite kyligare temperaturer. I Skåne kan vi på
grund av det milda klimatet cykla nästa hela året om. Här tipsar vi om
några av de kanske vackraste cykelrundorna i vår del av landet.
Det finns många fördelar med att cykla, både för den egna hälsan och
för klimatet. Klippans kommun deltar just nu i ett projekt tillsammans
med Region Skåne för att skapa tre regionala cykelleder i Skåne. Av
dessa tre är två tänkta att passera genom Klippans kommun. De regio
nala cykellederna kommer vara skyltade för att de ska bli lätta att hitta
och följa för både lokalbefolkning och för turister. År 2024 beräknas
arbetet vara klart så att lederna kan invigas.

På Bjersgårdsturen bjuds du på fantastiska
vyer av såväl betesmark som skog och vatten.

Läs mer
På Familjen Helsingborgs hemsida har man samlat allt för upplevelse
fyllda cykeldagar i nordvästra Skåne:
https://familjenhelsingborg.se/uppleva-och-gora/cykelturer/
Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion och främja
cykelkulturen. Läs mer om Skånes cykelutveckling här:
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/
cykel-i-skane/
Runt om i nordvästra Skåne finns det
massor av mountainbanor att välja på.

Naturfesten

11 september i Klippans centrum
Den internationella filmfestivalen Banff mountain
film festival world tour kommer till Klippan!
Festivalen kommer ha sitt center i aktivitetsparken i Klippan. På en yta på över 15 000
kvm kommer vi erbjuda besökarna utställare,
försäljare, föreläsningar, aktiviteter och god mat
under hela dagen, som avslutas med filmfestival
på Sveriges största utomhusfilmduk.
Läs om allt detta och mycket mer på

www.klippan.se/naturfesten

JOHANNA TÖRNQVIST SIDE EFFECTS
Klippans Konsthall 28 augusti – 3 oktober
Vernissage lördag 28 augusti kl 18-20

KONSERT PÅ INNERGÅRDEN MED LT FISK
Lördag 28 augusti kl 20. Fri entré, gratis sittplats
biljett hämtas på Biblioteket i Klippan.

Jubileumsfest!
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Under hela vecka 34 firar jag 37 år
som ICA-Handlare och på fredag
27 augusti firar vi lite extra med
musikunderhållning av Peter Andersson och korvgrillning tillsammans med Perstorps Rotary.
Hjärtligt välkomna!
Ingemar & Jette

Pork Roast Burger
Scan, 452 g, djupfryst
Ord pris: 46.80
Jämförpris: 81.86
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Ord pris 563.4
Jämförpris: 81.48

Pågens jubileumspaket!

1 st Valjegrova +
1 st Veckans Toast +
1 pkt Gourmet Hamburgerbröd
Bröd à 800 g, Hamburgerbröd 4-pack 320 g

Skinkfärs
JM Chark, nymald i butiken varje dag.
Per kg

Skinksnitzel
JM Chark, nystyckad i butiken.
Per kg

37:-

69.95
79.95

52:-

4 flaskor Coca-Cola
Coca-Cola, Zero eller Fanta,
à 2 liter
+ pant = 60 kr
Ord pris: 91.80
Jämförpris: 6.50

+pant

20 burkar Coca-Cola
Coca-Cola eller Zero
20 brk à 33 cl +pant = 100 kr
Ord pris: 129.95
Jämförpris: 12.12

80:-

+pant

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp!
Öppet alla dagar 8-21
Priserna gäller vecka 34, 23-29 augusti 2021. Res för slutförsäljning.

Perstorp 2013

