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Det finns en inneboende kraft bland människ
orna kring Söderåsen. Entreprenörer, handlare
och föreningsmänniskor gör samhället starkt.
Julskyltningar, julmys och julmarknader har
visat betydelsen av att var och en bidrar. Inte
minst ska Lions insatser lyftas fram.
Civilsamhället har historiskt sett spelat en av
görande roll i utvecklingen av vår välfärd
och demokrati och gör det än idag. Såväl
demokratins grundvalar och människors
frivilliga engagemang som välfärdens
organisering avgörs av civilsamhällets
styrka och roll. Att vara delaktig och bidra
gör oss alla starkare.

GLASSIGASTE

Omslaget: Johan, Emma, Klara och Amanda servade kunderna när
Hemköp i Ljungbyhed hade nyöppning efter höstens renovering.
Lilla bilden: Tre jultomtar från Lions på julskyltningen i Klippan.

Utgivningsdagar

Styrkan hos människor i alla delar av vad som
förenar oss, Söderåsen, är enorm och det för
söker vi lyfta fram i 2021 års sista Söderås
journalen. Föreningslivet, samarbetet som
ger oss matmarknader, julmarknader mm.
Det kan vara musikscenen och maten på
Norrehus, Bjärhus eller Sånnagården, jul
marknader och inte minst ResTeamet som ord
nar resor ut i världen. Med dessa orden önskar
vi God Jul och Gott Nytt År. Stort tack till alla
annonsörer som får tidningen att gå runt!
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Adapt Media
Storgatan 10, 264 35 Klippan
TEL. 0435 - 77 90 50
www.söderåsportalen.se
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.

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70
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Tryckeri & reklambyrå | Storgatan 10 i Klippan | info@adaptmedia.se | 0435-77 90 50
Se även vår webbshop med profilprodukter till företag och föreningar – webbshop.adaptmedia.se
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Julmarknadsrunda

runt Söderåsen

Årets nyhet var att gårdsbutiker, mat
ställen och livsmedelsproducenter runt
Söderåsen anordnade en gemensam jul
marknadsrunda.
I Ljungbyhed var det traditionell julmarknad
i hembygdsparken och i inredningsbutiken
Raw By Jörlevik. Tavernan i Källna hade
en medelhavsinspirerad julmarknad i sin
gårdsbutik medan Bjärhus hade julmys och
besök av ”Frida bakar”. Sånnagården hade
externa utställare medan gårdsbutikerna
i Övarp, Bonnarp och Dymöllan lockade
med lokalproducerad mat.

Välkommen att fira jul i kyrkan
Julens älskade psalmer, tända ljus och äkta julstämning!
Julafton 24 december
11.00 Julbön för hela familjen i Vedby kyrka.
14.00 Julbön i Källna kyrka.
Desiré Johannesson - sångsolist.
23.00 Julnattsmässa i Riseberga kyrka.
Sångare från Kefas Gospel.
23.30 Julnattsmässa i S:t Petri kyrka.
Sångare från Petrikören.
23.30 Julnattsgudstjänst i Östra Ljungby
kyrka. G-kören, Björn Haraldsson - trumpet.

Juldagen 25 december
Vi firar traditionsenligt julottor.
Mats Calvén - tenor, Holger Petersen - violin,
Nils-Arne Åkheden - orgel och piano.
7.00 Julotta i Färingtofta kyrka
9.00 Julotta i Gråmanstorps kyrka
Annandag Jul 26 december
14.00 Mässa i Västra Sönnarslövs kyrka.
16.00 Musikgudstjänst i Källna kyrka.
Julmusik med Munkakören.

Vi kommer att kunna vara max 100 personer på varje gudstjänst.
Mer info hittar du på svenskakyrkan.se/klippan
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ICA Kvantums

nyårskarameller
Vi blickar tillbaka på ett år där stora delar av butiken förnyats
och byggts om. Sedan tidigare har kylar och frysar bytts ut
vilket bidragit till en effektivare och mer hållbar butik genom
energibesparing och minskad miljöpåverkan.

Med ny inredning har butiken nu blivit ljusare, mer lättöverskådlig
och möjliggör mer yta för varje kund att röra sig på. ICA Kvantum
är butiken som ständigt utvecklas i att erbjuda en bra butiksmiljö,
upplevelse och erbjudande med sortiment och kvalitet för alla kun
der.
– Vi är inte färdiga på långa vägar utan 2022 kan du som kund förvänta dig
en fortsatt utveckling i samma anda. Vi anpassar oss utifrån våra förutsättningar och vad som är bäst för våra kunder och medarbetare. En trevlig och
bra butiksmiljö är viktigt, säger Filip Cronberg.
Ett viktigt perspektiv i att förnya butiken ligger i att bibehålla och
utveckla sortimentet. Med över 20 000 artiklar i sortimentet är
målsättningen att alltid erbjuda något för alla. Möjligheterna ligger
även i förmågan att kunna anpassa utbudet och göra det enklare
att handla mer lokalt samt produkter som efterfrågas av kunder
na. Med ytterligare ett steg in i framtiden skapar ICA Kvantum
mervärden på flera olika sätt. Först och främst genom ett brett sor
timent, personligt bemötande och ett bra erbjudande, men också
genom att kunna agera lokalt och vara en del av det lokala samhäl
let. ”Lokal omtanke” är ett ledord i verksamheten och innefattar allt
från satsningar och samarbeten med lokala leverantörer, föreningar
och idrottsklubbar till skolor och möjligheten till en första anställ
ning. Lokal omtanke ska främja ett levande samhälle och bygger
därför mycket på att ge tillbaka.
– Vi blickar alltid framåt och ser möjligheter för att göra varje dag enklare
för våra kunder. Genom ständiga förbättringar och att fortsatt vara lyhörda gentemot våra kunder vill vi både engagera, men också inspirera till en
godare morgondag. Resan mot ett nytt år av inspiration och ett kliv in i
framtiden fortsätter när butiken nu moderniseras och utvecklas ytterligare,
avslutar Filip
– Från oss all till er alla önskar vi en riktigt god jul och gott nytt år, önskar
Filip med personal.
Välkommen till en riktig mataffär!

Fest i köket

Smart, enkelt och gott när du be
ställer catering av ICA Kvantums
duktiga kockar och kallskänkor.
Årets trerätters meny till nyårsafton
kittlar smaklökarna och skapar ett
välsmakande fyrverkeri i munnen.

och chilimarinerade räkor och en
kryddgrönsås.

Förrätt

Alternativ 2: Vinmarinerad hel
stekt kycklingfilé.

En syrlig cheesecake med frisk
smak av citrus, dekorerad med en
chokladkorg fylld med färska
bär.

Serveras med säsongens rostade
rotfrukter kryddade med havssalt,

OBS: Beställ senast en vecka
innan avhämtning.

Laxparfait med smak av varmrökt
lax, toppad med Kvantums pick
lade rödlök. Serveras med vitlöks-

Huvudrätt
Alternativ 1: Vinmarinerad hel
stekt fläskfilé.

svartpeppar och timjan, krämig
skogschampinjonsås och syltade
romantica tomater.

Dessert

Alternativ 1

279:pris per person

Alternativ 2

259:pris per person
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ÖPPNINGSERBJUDANDEN!

KAFFEKOKARE
Melitta, olika modeller.

från

295:-

DAMMSUGARE
Electrolux, olika modeller.

från

Filter och avkalkning
på köpet!

1.190:-

Dammsugarpåse
på köpet!

DISKMASKIN
Cylinda DM3110E.

4.990:-

ord. pris 6.290:-

TVÄTTMASKIN
Cylinda FT34640.

3.690:-

ord. pris 5.290:-

GRAM SPIS

Sverigespisen med
glaskeramikhäll, varmluft,
pizzafunktion och extra
stort ugnsutrymme.

6.990:-

ord. pris 9.990:-

10% RABATT
på allt småel fram
till jul – mycket
nytt i butiken!

Erbjudandena gäller under december 2021
och så länge lagret räcker. Obs: begr antal.

5.990:-

ord. pris 8.890:-

God Jul &
Got t Nyt t År!

Julmarknad i Elfdalen
Klippans hembygdsförening arrangerade julmark
nad i Elfdalen med lokal förankring av företag och
utställare.

I stugorna och i stallet hade hembygdsföreningens
medlemmar byggt bord och hyllor till utställarna. För
hoppningen är att julmarknaden ska bli ett återkom
mande inslag i hembygdsbyn.
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Nytt, fräscht och hemtrevligt

när Hemköp nyöppnade!
Hemköp i Ljungbyhed klippte bandet
och välkomnade kunderna in i buti
ken som byggts om. Det är en ytmäs
sigt större butik som kunderna kliver
in i och som erbjuder det senaste och
modernaste i matväg.
Det är i princip bara skalet i form av
väggar och golv som finns kvar av
butiken. Inne är det helt ny butik med
kylar och frysar som drivs på klimat
neutral media där överskottsvärmen
återvinns, samt LED-belysning som är
energieffektiv.
– Vi har skapat en attraktiv kundupplevelse
och samtidigt behålla den sociala mötesplats
som Ljungbyhedsborna upplever Hemköp

att vara, säger Jessica Moline som är
butikschef och som tillsammans med
pappa Lars, systern Jonna och kusinen
Madde utgör handlarfamiljen.

”Vi är mer än
bara en mataffär”

En kontantautomat är nu åter i drift
och Hemköp är fortsatt apoteksombud
och samtidigt utökat med Instabox och
tre självbetjäningskassor som gör det
snabbare att handla.
– Vi är mer än bara en mataffär utan vi
fyller en social funktion i samhället också,
avslutar Lars Andersson.

Nyårsmeny

FÖ R R Ä T T
handskalade
Skagentoast med
.
räkor och färskost
VARMRÄTT
ed västerbotten
Potatisgratäng m
rödvinssky och
ost, kalvytterfilé,
.
med rostad tomat
glaserad sparris
D ES S ER T
e med rostad
Vit chokladmouss
bär.
choklad och färska
47 5 K R /P ER S

Beställ senast 27/12
Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

JULENS OCH HELGERNAS
GODA MAT FINNS HOS OSS!
Öppettider i jul
Fredag 17/12

bjarhusgardsbutik.se

Lördag 18/12

10-13

Månd, tisd, och onsd 20-22/12

10-18

Öppnar åter igen i februari

t År!
God Jul och Gott Nyt

God Jul & Gott Nytt År
Tack för allt beröm 2021!
Öppet lördagar och söndagar hela vintern.

Ombud för

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

10-18

0707-28 52 61 | Össjö Kyrkväg 13, Össjö
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Julmarknadsresor

med ResTeamet

Julmarknad i Schwerin, Tyskland, tillhör de klassiska julmark
naderna som förknippas med Hansastäderna.
Schwerin, som är Mecklenburg-Vorpommerns huvudstad, ligger
vackert beläget med ett sagoslott direkt vid vattnet. ResTeamets jul
marknadsresa med guidad stadstur och att på egen hand promenera
bland marknadsstånden och insupa doften av gluhwein, glögg, ros
tade mandlar och mustiga korvar är en minnesvärd resa. Julkänslan
infinner sig direkt. Förutom ett majestätiskt pariserhjul finns det en
skridskobana att susa fram på. Julmarknaden badar i belysning och
färgglatt julpynt kantade med matstånd, dryck och godsaker som
sprider julstämning.
Den historiska stadsvandringen med guide ger en extra dimensi
on till en helt fantastisk resa. Resan var bökigare än tidigare år på
grund av att alla tvingades göra Covidtest varje dygn.
Två nätter på centralt beläget hotell, julmarknad, guide och på hem
vägen ett stopp vid Bordershop är receptet på en lyckad resa.

Tjolöholms slott
Att resa med ResTeamet på julmarknadsresa till Tjolöholm eller
Huseby bruk är en kär tradition för många.
Tjolöholms första julmarknad anordnades så tidigt som 1987, men
redan på greveparet Bondes tid för över hundra år sedan firades julen
storslaget på Tjolöholm. Då som nu kläddes den enorma julmark
naden i slottets stora hall i silver och vitt, salongerna juldekorerades
och brasan sprakade hemtrevligt i alla öppna spisar.
Lokala hantverkare och matutställare från hela landet fanns på
plats för att visa och sälja sina småskaligt tillverkade produkter. På
vägen dit blev det ett stopp på Kvibille gästgiveri där det avnjöts en
god lunch.

Huseby bruk
Den traditionella julmässan på Huseby bruk erbjöd drygt 150 av
landets skickligaste hantverkare och lokala mathantverkare. Rese
närerna bjöds även en riklig julbuffé i det gamla mejeriet.
Oavsett om du reser inrikes eller utrikes med ResTeamet, är resan
alltid lyckad. Bra chaufförer som kör tryggt tillsammans med
kunniga och hjälpsamma guider gör varje resa till något utöver det
vanliga.
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Julskyltningen var tillbaka i Klippan centrum
Första advent firades traditionsenligt
med att tomten tände granen, Lions hade
tomtegrotta och lotteri och att butikerna
hade dekorerat skyltfönsterna.
Adapt Media hade pepparkakshustävling
i sitt skyltfönster och Gunns Mode liksom
Sweet Harmony bjöd på glögg och peppar
kakor. Musikskolan bjöd på konsert och på
biblioteket lussade ett Luciatåg. Köpmanna
föreningen tillsammans med Lions skapade
julkänsla i Klippan centrum återigen.

God Jul och Gott Nytt År!
Tack för 2021!
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Välkomna till oss! • Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-13
Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se

Gilla oss på
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Välbesökt modevisning
Mitt ute på en åker, utanför Riseberga, där vägen
svänger av mot Forestad ligger klädbutiken Änga
röds bod.
Hit kommer du för att handla eleganta, tidlösa dam
kläder, second hand, presenter och honung eller bara
för att ta en fika och prata en stund. Lucia Boronska
som driver klädesbutiken har kläder för kvinnor som
vill klä sig kvinnligt, elegant och snyggt. Här finns dam
kläder från designerns som Maria Gibbucci, Joanna
Kedziorek och Masai.
Lördagen den 13 november anordnades modevisning
där artisten Carita Boronska sjöng och spelade live
samtidigt som mannekängerna visade upp kläder.
Loftet var fullsatt under modevisningen och efteråt
bjöds det på mat och dricka. En lyckad kväll med vackra
modeller och snygga kläder till glädje för alla åldrar.

Vi önskar er
alla kunder en
kärleksfull

Vi har något
för alla!

Gsaomd tJettul

magiskt nyår!

Ulla, ”Ankie”, Engla & Erica

Huvudsalongen • Storgatan 35 • 264 32 Klippan • Tel 0435-153 53

ul &
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t
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Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30
www.guldosilversmedjan.se
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Julskyltning i
Tullssonhuset

God Jul och
Gott Nytt År

Helgen efter julskyltningen i
Klippan centrum var det jul
skyltning och julfest i Tullsson
huset.
Jultomten kom på besök och det
bjöds på glögg och pepparkakor.
Främst av allt var det fina priser
i butikerna och en härlig julstäm
ning.

önskar

Ditt fullserviceföretag
inom skog och bioenergi

www.gustafsborg.se
0435-340 45

GOD JUL
OCH

GOTT NYTT ÅR!
önskar vi på

LJUNGBYHED • 0435 - 44 56 00 • www.eurolink.nu

Tel. 0435-149 60, 073-443 44 66
Värmevägen 2, Klippan
TAKPLISSÉ

LAMELLGARDIN

FÖNSTERMARKIS

God Jul & Gott Nytt År!
TERASSMARKIS

FÖNSTERMARKIS

PERGOLAMARKIS

Jultomtens urmoder
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La Befana firas trettondag jul med att barnen hänger ut en
julstrumpa vid öppna spisen natten till trettondag jul så att
La Befana kan klättra ner genom skorstenen och
lämna en present; godis till snälla barn och kol
bitar till de barn som inte har varit snälla.
La Befana flyger på en kvast, ser ut som en
häxa i huckle och med håliga strumpor.
I ansiktet är hon sotig från alla skor
stenar hon krupit igenom.

Foto: Tiguliano / wikipedia

Bakgrunden till julhäxan La Befana
är att när de tre vise männen som
sökte Jesusbarnet kom förbi följde
alla efter, men en gammal kvinna
hade inte tid på grund av hushållsarbetet.
När hon i efterhand förstod att hon skulle
låtit hushållssysslorna ligga for hon efter
och skulle ge Jesusbarnet en gåva, men
det var försent. Ända sedan den dagen
flyger hon på sin kvast från hus till
hus med karameller som hon skulle
gett Jesusbarnet.

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Klippans glasmästeri
– allt från uterum till inredningsglas

Jour
runt!
dyg net

Vi önskar alla våra kunder
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Fabriksallén 11 • 0435 - 760 400 • www.glasteknikiklippan.se

Avloppsspolning

Rörinspektion

Underhållsspolning

Taktvätt

Mobil:

0731-57 66 13

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

E-mail:

toni.snickeri@telia.com

God Jul &
Gott Nytt År!
Friis Scaffolding AB

070-816 61 33
info@friisscaffolding.se

Adress:

Söndraby 7632
264 37 Klippan
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Ett riktigt naturbruksgymnasium
För de ungdomar som ska börja gym
nasiet och är intresserade av lantbruk,
hästhållning eller djurvård finns ett
av Sveriges bästa naturbruksgymnasi
um i Östra Ljungby.

– Sammanhållningen gör att man får en extra familj på varje internat och man hjälps åt.
Om kvällarna hänger vi på loftet och umgås,
bakar, spelar kort eller vad vi nu känner för,
säger eleverna Louise och Emilia.

Segragymnasiet bjöd in till visningskväll
under ett antal kvällar i oktober och no
vember. Eleonor Mohlin, lärare Djur
vård, visade intresserade runt på skolan.
Hon berättade att utbildningens fokus
ligger på att du ska vara anställningsbar
när du tar studenten och kunna jobba
med just det som du är mest intresserad
av.

”Sammanhållningen gör att
man får en extra familj”

Loftet är skolans fritidslokal där det
finns möjlighet att fika, baka, spela bil
jard och pingis, kolla på film eller sport.
Ida Djerf, som är internatföreståndare,
ser till att du får en meningsfull fritid un
der din tid på Segragymnasiet.
– Vi åker iväg på olika aktiviteter under terFramgångsrik utbildning
minen så vi kommer ut. Exempelvis börjar
Segragymnasiet arbetar nära den gröna
och avslutar vi alltid terminerna med paddla
näringen och samarbetar med både sto
kanot där vi grillar hamburgare efteråt, för
ra aktörer och små enmansföretagare.
klarar Ida.
Oavsett inriktning får du möjlighet att
ta flera olika behörigheter och certifikat Vill du söka till Segragymnasiets gym
som gör dig extra attraktiv på arbets nasieprogram - Naturbruksprogrammet
marknaden. Segragymnasiet är en liten med inriktning Lantbruk, Hästhållning
skola med cirka 125 elever varav 90 bor eller Djurvård? Ansökningsperioden
på internat. Här knyter du vänskapsband pågår mellan den 15 januari och den 15
som håller livet ut.
februari 2022.

God Jul
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önskar Teamet på
Hörselspecialisten Skåne AB

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

N. Skolgatan 2B | Klippan | 0435-105 55
www.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

Vi önskar alla
kunder en riktigt

GOD JUL &
Söderåsjournalen
GOTT NYTT ÅR!
Söderåsjournalen
Klippan
Håll avstånd och var
rädda om varandra.

Klippan

23/12 öppet 7-13
Julafton, juldagen & annandagen stängt.
Nyårsafton & nyårsdagen stängt.
5/1 öppet 7-15.
Trettondagen stängt.
Övriga dagar är det ordinarie öppettider!

www.colorama.se

15

God Jul & Gott Nytt År

Varmt välkommen! Vi har öppet hela julen – 0418-831 80

Brandkårsgatan 2 i centrala Kågeröd | www.soderasenstandklinik.se

Föreningssidan

Framgångsrik klubb söker ledare
Parabowlarna i Klippan, Bowlinggänget, hade 10 spelare
som tävlade i Action Jubal i Västerås.
Sara Nordström i damklassen och Larry Johansson i herrklassen
tog guld, för övrigt det tredje guldet i rad för Larry. Ett 20-tal akti
va bowlare tränar två dagar i veckan, men de behöver människor
som engagerar sig i styrelsen, träningen och vid tävlingar. Utan
styrelse och ledare kommer BK Bowlinggänget inte kunna fort
sätta. En förening med mycket hjärta, stor tränings
vilja och
framgångsrika med
lemmar söker med
ljus och lykta efter
människor som kan
tänka sig hjälpa till
och hålla föreningen
vid liv. Intresserade
kan höra av sig till
Birgitta Danielsson,
0767-81 51 84.

Starkast i Europa
Guldmedalj
och
nytt
svenskt rekord plockade
Axel Isberg, Kvidinge, med
sig hem efter imponerande
styrkelyft vid USM i Nässjö.
Veckorna efter blev det EMguld och nytt världsrekord
i marklyft! Skånes starkaste
ungdom, Axel Isberg, kan nu
mera titulera sig Sveriges och
Europas starkaste ungdom.

Starka insatser vid JSM
Junior SM i tyngdlyftning
avgjordes i Landskrona och
Klippans
kraftsportsklubb
hade fyra lyftare som deltog.
Resultatet blev en fjärdeplats, ett
brons och två silver! Samtliga
lyftare satte personliga rekord
under tävlingen.

BK Vara rullade hem medaljer
Parabowlingen i Åstorp,
BK Vara, nådde stora
framgångar på den na
tionella tävlingen Action
Jubal i Västerås.
Nio spelare från klubben
deltog och resultatet blev
tre finalplatser och två
medaljer vilket alla i klub
ben firade tillsammans.
Bosse Lindahl från Klip
pan tog guld i sin klass
ränna. Bosse har flera
SM-medaljer på sin merit
lista. Jimmy Månsson tog
brons och Henrik Carlsson
från Ljungbyhed slutade på
femte plats i finalen.

Tack till Föreningssidans
sponsorer! sponsorer!
Tack till Föreningssidans
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Pensionärer det svänger om
Ingen är för gammal för en svängom! Det tycker SPF i
Färingtofta som hälsar alla föreningsanslutna pensionärer
välkomna till danskvällar på Tornsborgs Tivoli, torsdagar
udda veckor.
Mer än hundra pensionärer brukade medverka innan pandemin,
därefter betydligt färre. Britt-Marie Nordh som ansvarar för köket
berättar att danserna är uppskattade.
– Dans är ett bra och roligt sätt att hålla igång och bra tillfällen för ensamma äldre att komma ut och umgås. Herrarna bjuder upp innan paus
och damerna efter paus. Nästa danskväll är det damerna som börjar och
herrarna efter pausen. Orkestrarna som spelar är ofta själva pensionärer
med lång erfarenhet av att spela till dans. Tornsborg är nyrenoverat, vi har
det gemytligt och får folk att trivas oavsett
vilken förening man kommer ifrån.
Dans till orkester, mellan kl 1720.30, fika i pausen ingår i inträdes
priset. All information finns på SPF
Färingtoftas hemsida.

Medaljregn över
Klippanbrottare
När senior-SM avgjordes var
brottarna från Klippan fram
gångsrika.
Erik Persson tog guld i 72 kg efter
en imponerande vändning i fina
len där han vände ett 0-3 under
läge till vinst med 7-3. Nova Berg
man tog ett imponerande guld
efter 10-0 i sin finalmatch. Trä
naren Mikael Petterssons adepter
gjorde bra ifrån sig och även Ag
nes Nygren tog guld medan Elvira
Braun och Linnea Bergström åkte
hem med varsin silvermedalj. I
lagtävlingen totalt kom KBK på
en sjunde plats av 46 klubbar.

Julmys i Färingtofta

Söndagen den 2:a advent fylldes Tornsborgs tivoli med
lokala hantverkare och julstämning.
Glögg och pepparkakor tillsammans med försäljning av allt
från stöpta ljus, värmande ullstrumpor och fårskinn till sur
degsbröd, Kombucha och honung lockade besökarna. Camillas
Jumping Fitness var på plats liksom tomten som tog emot bar
nens önskelistor.
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Information från Klippans kommun

Ny HÅLLBARHETSSTRATEGI i kommunen
Kommunstyrelsen i Klippans kommun har nyligen antagit en hållbarhetsstrategi. Love Hetz, Stabschef i Klippans kommun, svarar
på några frågor om hållbarhetsstrategin.
Varför har kommunen en hållbarhetsstrategi?
– Det korta svaret är att det är för att det är en viktig fråga för kom
munen. För att Klippans kommun ska hålla över tid behöver vi arbeta
med att idag tillgodose våra behov, samtidigt som vi ser till att vi inte
äventyrar kommande generationers möjlighet att göra det samma. Det
är det hållbar utveckling handlar om, att hela tiden tänka på hur det vi
gör idag påverkar framtidens miljö och människor.

Love Hetz, kommunlednings
stabschef i Klippans Kommun.

Hur är det tänkt att den nya strategin
ska användas?
– En strategi är ett dokument som ger
en inriktning och som anger priorite
ringar. Utifrån denna är det sedan dags
att göra verkstad och det gör man bäst
med rätt arbetssätt och hög medveten
het ute i våra verksamheter. Arbetet med
hållbar utveckling behöver vara en del
av vardagen hos oss kommunanställda.
I strategin så kopplar vi också löpande
an till Agenda 2030 som ju är den globa
la agendan för hållbar utveckling. På så
sätt blir vårt arbete i Klippan också en
del av något större. Vårt arbete gynnar

De 17 globala mål som FN satt upp för en hållbar utveckling

Klippans kommun, men vi bidrar också till en mer hållbar värld när vi
tar oss an dessa frågor.
Finns det något i strategin som du ser att kommunen bör arbeta
extra fokuserat med under 2022?
– Jag ser framför mig att vi behöver ägna mycket tid åt att prata håll
barhet ute i våra verksamheter. Vi behöver stimulera tankar om vad
man som enskild medarbetare kan göra för att bidra, och också sätta
ljuset på allt bra som redan görs. Ingen kan göra allt, men alla kan
göra något och det tror jag vi behöver jobba utefter. Kommunen är en
fantastisk organisation som har rådighet över så mycket,
så möjligheterna att ta oss an arbetet är oändliga!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
Tack för att ni handlar och stöttar lokalt
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Köp årets flexiblaste*
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* KLIPPAN-CHECKEN gäller samtliga butiker som är medlemmar i Klippans Köpmannaförening
(se hemsidan). Checken finns i flera valörer och köps hos Guld o Silversmedjan, Storgatan 46.
Klippans Köpmannaförening, Storgatan 46, 264 33 Klippan
klippanskopmannaforening@gmail.com • www.köpiklippan.se

Foto: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Information från Klippans kommun

Hunden Rund och den snöiga dagen

Bibliotekens öppettider under jul- och nyårshelgen

Måndag 20 december klockan 16:00
Klippans Bibliotek
Ålder: cirka 1-5 år
Gratis biljetter på Klippans bibliotek

Klippans bibliotek
Måndag 20/12: 13-19
Tisdag 21/12: 10-17
Onsdag 22/12: 10-17
Måndag 27/12: 13-19
Tisdag 28/12: 10-17
Onsdag 29/12: 10-17
Söndag 2/1: 13-16
Måndag 3/1: 13-19
Tisdag 4/1: 10-17
Onsdag 5/1: 10-16
Fredag 7/1: 10-17
Lördag 8/1: 10-13
Söndag 9/1: 13-16

Östra Ljungbys bibliotek
Måndag 20/12: 15-19
Onsdag 22/12: 9-13
Måndag 27/12: 15-19
Onsdag 29/12: 9-13
Måndag 3/1: 15-19
Onsdag 5/1: 9-13

Magisk familjeföreställning
med Tobias Chilli

Ljungbyheds bibliotek
Tisdag 21/12: 13-17
Torsdag 23/12: 15-19
Tisdag 28/12: 13-17
Torsdag 30/12: 15-19
Tisdag 4/1: 13-17

Tisdag 4 januari klockan 11:00
Klippans bibliotek
Ålder: cirka 3-7 år
Gratis biljetter på Klippans bibliotek

Stängt:
Torsdag 23/12 - söndag 26/12
Torsdag 30/12 - lördag 1/1
Torsdag 6/1

Stängt:
Torsdag 6/1

Mer information på
www.bibliotekfh.se

Onsdag 29 december klockan 14:00
Sågen
För hela familjen
Gratis biljetter på Klippans bibliotek
Till Havs! med Frida och Åsa

Rymdrytmik med Karin och Pax
Onsdag 5 januari klockan 14:00
Klippans bibliotek
Ålder: cirka 3-7 år
Gratis biljetter på Klippans bibliotek
Mer information på
www.klippan.se/lov
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TULLSSONHUSET I KLIPPAN

