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Omslaget: Tina och Peter hälsar er välkomna  
till Dagnys i Ljungbyhed

Lilla bilden: Celine Torstensson var en av  
deltagarna i det musikaliska LEADER-projektet 
”Expose it”.

En plats för kreativitet
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Det här är en hyllning till vår hembygd och alla människor som ser till att Klippan 
med omnejd är en fantastisk plats att leva på. Det sägs att i slutet av 1970-talet 
växte Klippanpopen fram. I källaren i Kyrksalshuset, i en enkel inspelnings studio, 
växte musikföreningen Bombadill fram, mycket tack vare skolans rektor Bo- 
Ingvar Olsson och sedermera eldsjälarna Mats Pettersson och Anders Pålsson 
– mer kända som Mats P och Pål Spektrum. Musikskolan med engagerade och 
duktiga lärare lever vidare i Klippan. Klippans musikkår har varit en viktig del av 
Klippans kulturliv sedan 1918 och är en del av Klippans musikskola.

Det har arrangerats parkfest med musik i stadsparken sedan 1977, där lokala band 
fått en scen och ungdomar fått bara vara. Det finns en tillåtande attityd i Klippan, 
att få skapa och gå sin egen väg. En annan musikscen som varit betydelsefull de 
senaste åren är Norrehus som gett röst till både lokala och internationella artister. 
Svenska kyrkan och frikyrkorna har spelat en stor och viktig roll för musiken och 
samhället. Ett av Sveriges främsta dansband, Callinaz, där Caroline Skaarup är 
kapellmästare, började som ett lokalt punkband i Ljungbyhed. Det finns alltså en 
källa av kreativa och begåvade människor som växt upp, blomstrar och utvecklas 
inom musik och estetik.

Under flera år har Bruksspelet varit en källa till glädje och som gett en positiv bild 
av Klippan. Lokala förmågor och nationella artister har spelat teater, sjungit och 
fört vidare traditionen av lokalt bygdespel som spelats utomhus vid pappersbruket. 
Det senaste tillskottet har varit Leaderprojektet ”Expose it” som gett röst till nya 
förmågor att ge ut musik. Från Söderåsjournalens sida har vi i över 30 år lyft fram 
alla goda exempel och alla fantastiska människor som bidrar till att området runt 
Söderåsen är en fantastisk plats att bo, uppleva, handla och äta hemmavid.
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Studentskyltar & banderoller

Studentskylt
300:-

Välj mellan flera motiv. 
50 cm bred x 60 cm hög. 

Monterad med pinne.
Enkelsidig. Tål regn.

Pris inkl. en scanning.

Banderoll
300:-

Välj mellan flera motiv. 
200 cm bred x 50 cm hög. 

Öljetter i hörnen.
Enkelsidig. Tål regn.

Norra Skolgatan 2  |  Klippan
www.adaptmedia.se

Beställ på: 

adaptmedia.se/student

Den färdiga skylten/banderollen 
hämtas av kund hos Adapt Media. 

Alla priser är inklusive moms.

Brandkårsgatan 2 i centrala Kågeröd

www.soderasenstandklinik.se

Gratis implantatkonsultation
under april.

Ring 0418-831 80 och boka tid!

implantat
avIntresserad

?
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Lycka är att grilla!
Vi går mot ljusare och varmare tider vilket vi ser fram
emot. Kanske lite extra detta år då Covid19 fortfarande 
hägrar runt om oss. 

Med ljus och värme blir oftast det lite lättare att umgås efter-
som vi kan var utomhus, även om vi måste begränsa oss till 
antal och avstånd.

På våren och sommaren passar många på att grilla.
– Grilla är ett av de enklaste sätten att laga mat på. Allt från att grilla 
korv med bröd till lunch, eller olika sorters kött till kvällsmaten, lite 
goda tillbehör som sallad, nypotatis & såser och sen är kvällsmaten 
klar, säger Lars Andersson på Hemköp i Ljungbyhed.

På Hemköp i Ljungbyhed finns allt för en lyckad grillkväll! 
Och om det är något du saknar så prata med tjejerna i delika-
tessen så försöker de hjälpa dig med det du vill ha!

Från en matälskareFrån en matälskare
till en annan!till en annan!

Vår delidisk erbjuder olika  
sorters sallader, såser och andra 
godsaker så som ostar och oliver!

Behöver du kontanter? Kontantautomat runt hörnet!

Ombud för

Vi har favoriterna till grillen!Vi har favoriterna till grillen!

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

GLASSIGASTE
Hos oss hittar du härlig mjukglass.  
Och självfallet topping och  
strössel som gör glassen  
precis så god som du  
vill ha den.

Vi tycker den är  
Klippans godaste.  
Kom hit och se  
om vi har rätt.

Välkommen!

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

Frida och Tilda frestar med grillat.
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Vad är väl ett tydligare startskott för sommaren än doften av 
grillat? Smaken och doften av hamburgare, en köttbit, fisk  
eller grönsaker på grillen är oslagbart. Som vi har längtat efter 
att få flytta ut köket och njuta av allt som blir så gott att grilla!

Är du osäker på vad du ska lägga på grillen eller bara vill förnya 
dig, fråga personalen i delikatessdisken. Att variera mellan att grilla 
något mer avancerat eller enkelt, som burgare med riktigt goda till-
behör och såser, är tjusningen med att grilla.

Peter, Elna och Emma i köket på ICA Kvantum tipsar om några 
favoriter på grillen i sommar:
– En klassiker är butikens tzatziki, smakrik och fyllig. Mycket uppskattad 
av alla. Görs av grovriven gurka som legat i f lingsalt över natten som sedan 
tillsätts med turkisk yoghurt och vitlök mixat med rapsolja. Fantastiskt god.

3 grilltips i delikatessen
1. Grillad forell, fylld med soltorkade tomater och färska örter. 
Grilla hjärtsallad på hög värme, snabbt och häftigt. Pensla med oliv-
olja och flingsalt på snittytan innan du lägger på grillen. Serveras 
med lime och tryffelbrie som grillats och vars smak gifter sig under-
bart med den franska potatissalladen.

2. Grillfläsk som skurits i cirka 1 cm tjocka skivor, läggs på grillen 
innan de serveras. Serveras med Romantica kvisttomater och färsk 
mango som båda grillats. Serveras ihop med grillpotatissallad med 
syrligt äpple och knaprigt bacon. Harmoniserar och ger en underbar 
smak.

3. Högrevsburgare, ca 200 gram med 5-7% fetthalt, svenskt kött 
från halländska gårdar. Serveras med butikslagad hamburgerdessing 
som är unik och galet god. Smakrik och med hetta, innehåller rökt 
chipotle, jalapeno (recept nedan). Toppad med picklad rödlök och 
serveras i lätt grillat briochebröd.

Äntligen tid för grillat!

Recept/tips från delikatessen

Kvantums hamburgerdressing
300 g majonnäs

250 g pickles

10 g tomatpuré

0,05 g jalapeno

0,05 g chipotle

En het hamburgerdressing som du blandar med majonnäs, 

grov/fin hackad pickles. Tomatpuré efter färg och smak. 

Samma sak gäller med jalapeno och chipotle, smaka av efter 

hetta.

Kockarna och delikatesspersonalen önskar alla en  

trevlig grillsäsong och hälsar alla välkomna in för tips och råd.

Stammispris799:-
Kolgrill 47 cm

Webers Original Kettle™ är den  
klassiska brikettgrillsmodellen  
som passar för alla situationer  
och grillmetoder. Har alla de  
funktioner som krävs för att  
uppnå perfekt resultat när du  
tillagar biffar, bakverk, dessert  

eller andra spännande rätter. 

Grillyta: 47 cm
Höjd: 87,9 cm
Längd: 53 cm

Bredd: 54,1 cm

Erbjudandet gäller endast under 
v. 17, så långt lagret räcker.

5



– CYKELAFFÄREN I CENTRUM –

EKSTRANDS CYKEL 
0435-71 14 13 • Storgatan 17, KLIPPAN 

Öppet: Tisdag-fredag 9-18 • Lördag 9-14

JUST NU

Glöm ej att boka tid för
vårservice på din cykel!

SKOR
KLÄDER
HJÄLMAR
GRAVEL-BIKES

Cykla kan vi alltid göra

LAGERRENSNING!LAGERRENSNING!

20%
En smak av 

Italien och Medelhavet.

Tavernan i Källna öppnar 15:30  
i samband med fredagsmyset.

Agards väg 13, Källna

Extra öppet 
i Påskveckan

Mån-lör 10-18, sön 10-16
Hjärtligt Välkomna till

Dymöllans ålrökeri

SEJRBO & SON AB 
2359 Dymöllan 264 92 Klippan

Tel: 0435-152 43
butiken@dymollansalrokeri.se

www.dymollansalrokeri.se

Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95Bjärhus Gårdsbutik 0435-102 95
www.bjarhusgardsbutik.sewww.bjarhusgardsbutik.se

Gilla oss på

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

Gårdsbutik
EKO-KÖTT AV 
lamm, nöt och gris
Egentillverkade 
grillkorvar och
charkuterier.
KRAV-grönsaker

Umgås över mat 
Umgås med sina nära och kära 
gör de flesta gärna  speciellt 
härligt är det kring mat som 
kan delas. 

Trenden att umgås på restaurang 
och dela smårätter ökar. Det är 
runt maten vi samlas, pratar och 
möter nya vänner. God mat och 
god stämning, finns det något 
bättre liksom?

När vi går ut och äter på restau-
rang är det mer än bara själva 
maten som avgör upplevelsen. 
En trivsam miljö, trevlig personal 
och hur lokalen är inredd skapar 
en helhet.

Sugen på närproducerat
Tavernan i Källna är en lite pitto-
resk butik inspirerad av en taverna  
som ger dig en smak av Italien. 
Runt knuten finns Övarps gårds-
butik som har ett fantastiskt fint 
kött av högsta kvalité, allt från 
gårdens hagar till kundens magar. 

Högrevsburgarna är fantastiska 
att grilla liksom deras olika kor-
var. 

Några stenkast bort, närmare 
bestämt i Össjö, hittar du kyck-
ling och kalkon av hög kvalitet i 
gårdsbutiken Viking Fågel som 
har djurvänlig uppfödning och 
var leverantör till Nobelmiddagen 
2019. 

Letar du efter nyrökt ål, kall-
rökt lax eller skaldjur är det till  
Dymöllans gårdsbutik du ska åka. 
Här finns en uteservering där  
Klövabäcken rinner förbi inramad 
av blomstrande rhododendron. 

Viltkött hittar du hos Bonnarps 
hjortgård som säljer hjort, rådjur, 
vildsvin och olika viltkorvar. Eko-
logiskt nöt- och lammkött samt 
prisbelönta charkuterier hittar du 
i Bjärhus gårdsbutik. Här finns 
också ett stort utbud av gårdens 
egna ekologiska grönsaker.
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Dags att börja grilla
Grillens dag infaller den 7 maj och dagen inviger officiellt 
grillsäsongen. 

Ingenting förknippas så starkt med den svenska sommaren och 
dess högtider som att grilla mat, umgås och ha det trevligt. Att 
grilla har blivit en livsstil för många hemma i trädgården. För 
ett lyckat grillresultat spelar råvarorna och förberedelserna roll. 
När vi grillar hemma är det svenskt kött vi väljer helst, gärna när-
producerat. Så många som 9 av 10 föredrar svenska råvaror fram-
för ekologiska råvaror av utländskt ursprung. Anledningen är 
att vi i Sverige har en lång tradition av god djuromsorg och djur-
välfärd som ger friska djur, låg antibiotikaanvändning och säkra 
livsmedel. Dessutom är den svenska djurskyddslagstiftningen den 
mest omfattande i världen.

Först rengöring
En ny grillsäsong börjar med en ren och fräsch grill. På en kol-
grill är det främst gallret, locket och botten som måste rengöras. 
En grillborste, ett fettupplösande rengöringsmedel, en svamp och 
varmt vatten gör grillen ren.

Grilla kött
Välj kött med omsorg, du får vad du betalar för. Marinera gärna 
köttet några timmar innan grillningen. Pensla på mer marinad 
under tiden du grillar. När köttet är grillats låt det vila, gärna i 
aluminiumfolie, innan du serverar det. Då jämnas temperaturen 
ut i köttbiten och mer av köttsaften behålls i köttet.

Grilla grönsaker i säsong
Höj smakupplevelsen med grönsaker som sätter färg på maten 
och är goda och nyttiga med. De flesta grönsaker går utmärkt 
att grilla – svamp, lök, majs och tomat för att bara nämna några. 
Närodlade eller lokala grönsaker smaker bättre när de får mogna 
där de odlas. Välj grönsaker som är i säsong.

Grilla fisk
Få råvaror får sådant lyft som nygrillad fisk med smakfulla till-
behör. Den rökiga grillytan mot den snälla smaken på fisk och 
skaldjur är verkligen en perfekt kombination. Lax, regnbåge och 
makrill är exempel på fisk som passar bra att grilla. Fisk skall 
tillagas långsamt. Börja inte grilla för tidigt utan låt grillen och 
grillgallret bli riktigt varmt och kolet grått. Låt tjocka filéer få en 
fin grillyta. Grilla sedan klart under lock.

Öppet: 
Fredag kl 14-18 
Lördag kl. 10-13

Nya Axtorpsvägen 372 
266 91 Össjö

Tel: 070-22 700 94  
www.vikingfagel.se 
info@vikingfagel.se

VIKING FÅGEL

Familjeföretaget som 

föder upp kycklingar, 

kalkoner, ankor och gäss

55:-
 inkl. pant

Viltkorv
Serveras med surkål, fransk 
dressing och rostad lök. 
+ valfri dryck 50 cl*.
Utan dryck 35 kr.

* Gäller ej vitamin- och energidryck

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

Öppet:
Torsd 12-17, fred 10-18,
lörd 10-15, sönd 12-14 

0435-210 00
Övarp 4082, 264 94 Klippan

Grillstyckat i butiken
hela sommaren

– Kvalitetskött från egen gård

– Webbshop – dinköttlåda.se
 med olika köttlådor

Följ oss!

Viltkött - NaturligtVis
Allt från fasan till älg direkt från 

markerna runt Söderåsen

Gårdsbutik • Eget slakteri
info@bonnarpshjort.se

Bonnarp 664, Ljungbyhed • 0725 - 68 66 00
www.bonnarpshjort.se
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Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30
www.guldosilversmedjan.se

Låt din önskan Låt din önskan 
bli verklighet!bli verklighet!

Ät Gott hos Dagnys
Ljungbyhedsparet Tina och Peter 
Wilhelmsson har tagit över Dagnys  
lokaler i Ljungbyhed och öppnat 
café, lunchservering och kvällspub 
om helgen. 

Tina är utbildad bagare och konditor 
och Peter utbildad kock så de kom-
pletterar varandra i köket.
– Vi vill att Dagnys ska vara ett ställe du 
ska komma in och ha trevligt hos. God 
mat, smarriga kakor och hand gjorda 
praliner är vårt signum. Vi har bara 
svenskt kött, grädde och smör i allt vi  
bakar och tillagar, säger Tina.

Alla praliner är handgjorda och 
chokladen är tempererad för hand 
- ett hantverk som kräver både kun-
skap, tid och stor noggrannhet. När 
du avnjuter någon av Dagnys praliner 
är det en smakupplevelse.

En plats att längta till
Ett besök hos Dagnys ska vara hem-
trevligt och välkomnande. Du ska 
känna dig välkommen in, bli sedd 
och ett ställe du längtar till. Med 

mycket kärlek och glädje tillverkas 
chokladpralinerna som är smakrika 
och nästan beroendeframkallande.
– Vi satsar på att göra trädgården till en 
plats att kunna sitta i, speciellt i dessa 
tider. Riktig husmanskost till lunch eller 
veckans special som gör att du känner 
smaken av de naturliga ingredienserna, 
doften av kryddorna och det där perfekt 
stekta köttet, det är matglädje, säger  
Peter.

Är du sugen på en burgare eller ribs 
med tillbehör finns det också på  
menyn. Det riktigt vattnas i munnen 
när du kliver in genom dörren med 
allt gott som serveras hos Dagnys.

Avloppsspolning UnderhållsspolningRörinspektion Taktvätt

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

Tina och Peter hälsar er 
varmt välkomna till Dagnys
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GOLFGOLF

Fantastisk golf på  
Ljungbyheds GK 

Naturskön 18-hålsbana med  
boende 30 m från golfbanan.

Vi kan skräddarsy just ditt paket. 
Kontakta oss på info@saresort.se

HOTELLHOTELL

Bo i natursköna Söderåsen  
med utsikt över Ljungbyheds Gk

Ta del av våra  
erbjudanden på saresort.se

Mycket kommer att hända kring natursköna Söderåsen. 

Nytt arbetsnamn och destinationsmål är Söderåsen Resort som börjar ta 
form under våren 2021 och som har stora visioner inom de närmaste 3 åren.
– Den här säsongen kommer vi kunna erbjuda golf, cykel & vandringspaket, nämner 
Fredrik Hanborn som är en av delägarna i Söderåsen Mat & Event AB som 
etablerat sig med Lucy ś in the sky i tidigare militärmatsalen. (Lucy ś pit 
stop finns även på Ring Knutstorp sedan 3 år tillbaka.)
– Hade det inte varit för pandemin så hade vi redan haft olika ungdomslag i tränings-
läger här under våren, då ca: 400 st bäddar står redo att ta emot olika grupper, säger 
Anders Bergman som är den andra delägaren i denna satsning.

Söderåsen resort
 flyttar in i Ljungbyhed Park

Wé re grilliń  – Yoú re chilliń
Matlagning och grillning är en stor passion för Lucy ś och 
inte minst Fredrik som representerade Sverige i Jack Daniel ś 
World Bbq Championship i USA 2016. 
– Vi kommer ut och grillar när och var du vill, säger Fredrik. Med vårt 
unika grillkoncept och grillvagn serverar vi fräsch, vällagad mat direkt 
från grillen. Vi använder alltid färska råvaror och de bästa köttstyckena. 
Garanti på högsta kvalitet!

CYKELCYKEL

Upplev Söderåsen på cykel
Utgå från Söderåsen Resort  

för att uppleva den  
fantastika Söderåsen.

MATMAT

God mat ska  
serveras med stil

– Retrostil!

Ljungbyheds GK erbjuder 
fantastiska golfupplevelser

Upplev Söderåsen 
på mountainbike

Både naturskönt och golf-
nära boende hittar du här.

i samarbete med

www.saresort.se
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PERFEKT GRÄSMATTA 
VARJE DAG

AVANCERAD  
NAVIGERINGSFÖRMÅGA 

KLARAR BRANTA 
SLUTTNINGAR 

KLARAR SMALA 
PASSAGER 

Försäljning
Service

Reservdelar HusqvarnaH

Gräsmattan behöver

kärlek och omtanke
Nu när gräset börjat växa är det dags att börja rå om gräs
mattan. 

Är det någon plätt som verkar ha dött och behöver sås igen? 
Finns det gropar i gräsmattan som man vill åtgärda? Om det 
finns plättar som verkar döda eller gropar så kratta ut dressjord 
för gräsmatta och så sen i Skånefrös gräsfrön. Kom ihåg att 
vattna.

Mossa är ett elände varje vår. För att bli av med mossan ska 
du satsa på att gödsla gräsmattan och stärka gräsrötterna.  
Använd ett långsamverkande gödningsmedel, exempelvis  
Algomin gräsgödsel eller Skånefrös hönsgödsel. Om det inte 
regnar samma dag eller dagen därpå så sätt på vattenspridaren 
efter gödsling.

Det kanske allra enklaste och mest miljövänliga sättet att  
gödsla sin gräsmatta är att använda en robotgräsklippare som 
finhackar gräsklippet till en naturlig och kontinuerlig kväverik 
näringstillförsel som snabbt och lätt tas upp av gräsmattan. 

Lycka till med gräsmattan!

ERBJUDANDE PREMIÄRHELGEN

Teckna gymkort under premiärhelgen 

1-2 maj och få en goodiebag från
 

Eleiko på köpet (värde 1100:-)

Klassisk Skandinavisk 
Helkroppsmassage

90 minuter   700:-
60 minuter   500:-

Varje behandling avslutas med en kort 
version av Reiki-healing, om så önskas. 

Kontakta Lucia - Utbildad massör
Ring eller sms:a på tel: 0738-44 45 97

Ängaröds Gård 1421 , 264 54 Ljungbyhed
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World Naked Gardening Day är ett årligt internationellt 
event som sedan 2005 anordnas den första lördagen i maj av 
trädgårdsintresserade, i deras egna trädgårdar. 

Det som startade som ett upptåg blev snabbt viralt och har fått 
en egen hashtag (#WorldNakedGardeningDay) på Instagram 
och TikTok.

Gör som många andra och släng kläderna och få gjort en hel del 
trädgårdsarbete. Viktigt att du inte är störande för någon annan. 
Dagen är avsedd för att vara rolig - släng av dig kläderna och 
odla naken, känn friheten!

”Att plantera en trädgård är att  
tro på morgondagen” - Audrey Hepburn

Dagen efter, första söndagen i maj, är det permakulturens dag. 
Permakultur är en hopdragning av ”PERMAnent agroKUL-
TUR” och står för ”hållbar odling”. Ekoforia i Bökesåkra är 
Klippans egna permakulturgård som odlar och serverar mat och 
grönsaker som de ekoforiskt odlat själva.

Biologisk mångfald
Sedan 2002 har  22 maj varit den internationella dagen för bio-
logisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka 
medvetenheten om artrikedomens betydelse och i Sverige är 
dagen en hyllning till vår artrika natur. Föreningen ”Klippan-
bygdens natur” brukar uppmärksamma dagen med exkursioner 
eller liknande. Håll utkik på deras Facebooksida.

Vanligtvis är maj månad starten för många biodlare i Sverige. 
Du kan hjälpa bin och humlor genom att plantera en mångfald 
av växter som blommar jämt över sommaren. Högsäsongen för 
bins honungsproduktion är i juni och juli när maskrosor och 
fruktträd blommar. Då samlar de på sig den mesta honungen 
inför vintern. Bin är bra men vilda humlor är lika bra. Med 
enkla åtgärder kan du snabbt mångdubbla beståndet av humlor 
i din trädgård såsom odling av vissa växter som kan ge insek-
terna föda. Det är även enkelt att skapa boplatser för humlor, 
exempelvis genom att sätta ut upp- och nervända blomkrukor 
av lera, med hål i botten. Vips har du skapat en perfekt boplats 
för humlor.

På vår gård i Bökesåkra odlar vi maten vi vill äta,  
helt naturligt, i harmoni med Moder jord. 

Vi gillar permakultur och återbruk! Ekologisk utomhusrestaurang, 
grönsaksodling, workshops mm. Vill du reservera plats till vår populära 
pizzabuffé eller workshop i hur vi odlar svamp?  Kanske vill du abonnera  
och ha trädgård och restaurang för er själva exklusivt och coronasäkert 

för ditt kalas, kompisgäng eller företag? 

Njut av fantastisk mat från gården i en sagolik miljö, boka  
genom e-mail till: info@ekoforia.se. Mer info: www.Ekoforia.se

Blommor och bin i fokus
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Varmt välkomna
till vår  välsorterade växtbutik

30%30%

För info & öppet se

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

• Ogräsbekämpning  
med Heatweed

• Tvätt av trallgolv 
• Hetvattentvätt av  

fasader, murar m.m.

Trädgårds- och fastighetsskötsel

Välkommen med din förfrågan. 
www.lillakloster.se

• VVS-installationer
• Installation och 

service av värme-
pumpar
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På väg mot Riseberga, svänger du av mot 
Forestad, där ligger Ängaröds gård som 
två gånger belönats med byggnadsvårds
pris av Klippans kommun. 

Det är svårt att föreställa sig att gården en 
gång varit i behov av renovering när det idag 
är en plats som andas historia och ger ett 
välvårdat intryck.

I en av gårdslängorna har Lucia Boronska- 
Svensson öppnat en klädesbutik i mysig 
atmos fär. Allt är ekologiskt och naturnära i 

byggnaden och kläderna i butiken är tid lösa. 
För kvinnor som gillar mode, en bekväm 
och individuell stil från designerns som Ma-
ria Gibbucci, Joanna Kedziorek eller Masai 
är Ängaröds bod ett paradis. Det finns även 
ett utbud av second hand, antikviteter och 
kuriosa att köpa i butiken liksom egenpro-
ducerad honung från gården. Mysfaktorn är 
hög och du finner en inre ro i butiken som 
även rymmer en ateljé på ovanvåningen.

– Det är viktigt för mig att man känner sig väl-
kommen oavsett om man handlar eller ej. Jag vill 

att man ska trivas både i butiken och med kläder-
na som har en elegant och tidlös stil, säger Lucia.

Resan till Ängaröds bod kan vara mödan 
värt eftersom landskapet är trolskt och allt 
andas historia, inte minst gården. Kläderna 
är kvinnliga och naturliga, gjorda i lin eller 
bomull. Nog finns det mål och mening att 
ta en omväg ut på landsbygden. Ett känt ut-
flyktsmål i Ängaröd är blåsippebacken, en 
hel backe täckt med blåsippor. Inne i buti-
ken kan betala antingen med kontanter eller 
swish.

Välkommen till

• Gör en utflykt till en mysig  
butik på en 1700-tals gård

• Designade kläder, second hand 
och nytt

• Accessoarer
• Konst & Kuriosa
• Personlig service och rådgivning
• Vi bjuder på kaffe

ÖPPET 
Lördag - Söndag kl. 12-17 

(eller enligt överenskommelse)

Ängaröds Gård 1421 
264 54 Ljungbyhed
Tel: 0738-44 45 97

Klädesbutik och handelsbod på landet
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Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se 

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

Kom till oss 
och shoppa loss!

Gilla oss på

PÅ VALFRI VARA!

Gäller 26 – 30 april.
Medtag kupongen!

Endast 1 kupong/person
Gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik
Kan ej kombineras med andra erbjudande

Namn:

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

Adress:

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

Postadress:

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

Hos oss hittar du ett 
unikt utvalt sortiment 
av kläder, underkläder, 
skor, väskor och  
kosmetika.

Vi har plockat guldkornen från  
kollektioner som visats på  
modeveckorna. Dessa hjälper  
vi er sen att kombinera med 
personlig touch.

2020%%
RABATTRABATT
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Ingen har väl undgått att Länsstyrelsen velat bli av med  
Cecilia Jörlevik och hennes livsverk Skäralids restaurang? I 
spåren av det har hon nu startat ett nytt företag med en helt 
annan inriktning, RawByJörlevik. 

För att bearbeta sorgen över Skäralids restaurang och hur myn-
digheter kan agera mot småföretagare startade Cecilia och Jens 
upp lilla betongfabriken på Söderåsen. Dels är det en fabriksbutik 
som har öppet om helgerna och dels är det webbshop som det går 
att beställa ifrån.

Berätta mer om RawByJörlevik
– Jag är en entreprenör ut i fingerspetsarna så min fleråriga hobby skenade 
iväg och växte oss ur huset, vilket gjorde att vi f lyttade in i en fantastiskt 
mysig gammal tegelbyggnad inne på Ljungbyhed Park. Våra egna betong-
artiklar blandas med hem- och trädgårdsartiklar från andra tillverkare. 
Det finns även köksartiklar under vårt egna varumärke RawByJörlevik.

Blir det någon ny restaurang?
– Jag har jobbat i restaurang sedan jag var 12 år och så klart saknar man 
det, gästerna och pulsen i köket och allt det där. Vi har tittat på många 
restauranger men ingen har haft det där man söker som krögare. Man vet 
ju om att det är många timmar man måste tillbringa där och den rätta 
känslan måste infinna sig. Jag har inte heller bråttom. Det har varit en 
hård tid och jag behöver lite återhämtning. Det vore också dumt och kasta 
sig in i något i Coronatider. Som det är nu har vi Ängelholmsglass i lilla 
betongfabriken och bjuder på ekologiskt kaffe till alla gäster. Allt är så 
nytt. Kanske kan man utveckla detta. Vi får se var det landar.

Är du intresserad av inredning, trädgårdsinredning, köksartiklar 
eller bara vill njuta av en god kopp kaffe eller glass rekommende-
ras ett besök hos Cecilia på lilla betongfabriken inne på Ljungby-
hed Park.

Hallå där
Cecilia Jörlevik!
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30%

Storgatan 32 i Klippan

Gäller både dam och 
herr den 24/4-30/4

– HERR –– DAM –

PÅ VALFRI
JACKA
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LUFT-VATTENVÄRMEPUMP
MED ETT FRAMTIDSÄKRAT 

KÖLDMEDIUM
Frågor? Ring oss! 

Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227

Se modeller och priser på www.a4uab.se

EFFEKTIVARE OCH TRE GÅNGER LÄGRE 
MILJÖPÅVERKAN ÄN TIDIGARE KÖLDMEDIUM.

16 ÅRS

TRY G G HET
Friis siktar uppåt
Det Ljungbyhedsbaserade ställningsföretaget Friis Scaffol
ding växer så det knakar. 

Förutom fler ställningar har de även växt på kontorssidan med 
nya lokaler där de nu flyttat till militärens gamla stallbyggnader i 
korsningen vid friluftsbadet. På personalsidan är Angelica Hans-
son helt nyanställd och ekonomiansvarig. Magnus Johannesson 
är arbetschef sedan drygt ett år tillbaka vilket gör att Andres Friis 
kan fokusera på kundkontakter. Med 17 anställda på företaget och 
där nästan alla har lokal anknytning är det ett viktigt företag för 
Ljungbyhed.
– Vi har ett starkt engagemang i bygden och stöttar de lokala idrottsför-
eningarna, nattvandrarna, aktiv skola och köpmannaföreningen. Lokalt 
engagemang ger kraft till bygden och även om vi siktar på att expandera 
och bli större vill vi ändå stanna kvar i Ljungbyhed och bidra till en positiv 
samhällsutveckling, förklarar Anders Friis.

I takt med att f ler kunder och större företag vill jobba med Friis 
Scaffolding ökar både omsättningen och antalet byggnadsställ-
ningar. Det är förstås utmaningar för ett litet företag som kon-
kurrerar med större företag. Byggnadsställningsbranschen är inte 
stor men domineras av större aktörer.
– För vår del kan vi konkurrera genom att ge bra service till kunderna och 
lösa eventuella problem direkt. Nöjda kunder ger lönsamhet åt både oss 
och dem. Tack vare att vi blivit f ler på kontoret kan vi även ge ännu bättre 
service. Ambitionen nu är att få en jämnare ström av jobb under årets må-
nader. Det känns bra och vi har ljusa framtidsplaner, avslutar Anders.

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Äntligen dags för 

årets uteprojekt!

Säkra upp din arbetsplats!

Byggnadsställningar

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33

info@friisscaffolding.se

Ring för en kostnadsfri offert eller rådgivning

– Villor
– Höghus
– Lägenheter

Ställningar till:
– Scener
– Väderskydd
– Special
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Vår utställningslokal Hembygdsgatan 2 i Klippan • Tel 0435-103 80 • www.fonsterfint.se • info@fonsterfint.se
Månd, onsd, fred 9-17 • Tisd & torsd 9-18 • Lörd 10-14 • Sönd och röda dagar håller vi stängt

Möt våren och sommaren med 
nya fönster eller ett skönt uterum

Nya och ännu bättre svensktillverkade fönster i trä/aluminium.
Våra PVC fönster är A-klassade, P märkta och SP-testade. 

– Jämför gärna våra priser! –

BOKA MÄTNING FÖR
KOSTNADSFRI OFFERT

Vill du ha offert till ditt nya uterum? 

 40% 
rabatt på ERA fönster
när du bokar montage

av oss.

Skicka dina mått till oss!

16



Njut av din uteplats

Gilla oss på FB

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

ahlinsmobler.se  |  info@ahlinsmobler.se
Öppet: Tis-fre 10-18, Lör 10-14, Sön 11-15

799:-

5 995:- 999:-

7 995:-

Sommarens nya utemöbler 
hittar du på hemmaplan.

Varmt välkommen till oss!
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Söndraby El
Järnvägsgatan 28, Klippan  |  0435-139 60  |  klippan@elon.se

Pålitliga partners i
både vått och torrt
WHIRLPOOL

Tvättmaskin TDLR 6030S EU/N

TEFAL

Strykjärn Easygliss Plus

(ord. pris 4 995:-)
Art nr 115784

(ord. pris 649:-)
Art nr 115457

Kapacitet: 6 kg
Ljudnivå: 60 dB

D A
G

B A
G

D A
G

B A
G

SPARA
1 000:-

SPARA
150:-

3 995:-

499:-

SAMSUNG

Tvättmaskin WW80T636CLH/S4

SAMSUNG

Torktumlare DV80T6220LH/S4

(ord. pris 9 995:-)
Art nr 115031

(ord. pris 9 995:-)
Art nr 115040

6 995:- 7 995:-
SPARA
3 000:-

SPARA
2 000:-

D A
G

B A
G

Kapacitet: 8 kg
Ljudnivå: 54 dBa

Kapacitet: 8 kg
Ljudnivå: 63 dBa

Skratta mer!
Söndagen den 2 maj infaller ”Världsskrattdagen” som instifta
des 1998 av indiern Madan Kataria och som går ut på att upp
mana människor att skratta mer. 

Norrehus har tillsammans komikern Martin Svensson sett till att 
det skrattats mer i Klippan. Härliga rullande skratt tillsammans. 
Skratt har en förlösande effekt och bidrar till att 
lösa konflikter, pröva själv att se den du är 
arg på i ögonen och skratta samtidigt och 
se vad som händer. Skratt är något vi ska 
ta på allvar. Just humorn är det första 
som försvinner hos en stressad person. 
I pandemi tider kan det vara bra att på-
minna om att skratt stärker immunför-
svaret, minskar risken för utbrändhet 
och sänker blodtrycket. Ett gott skratt för-
länger livet helt enkelt!

Bra för hälsan
Om du skulle skratta varje dag i ett år skulle det generera en vikt-
minskning på 0,5–2 kg. Fast ditt f labbande skulle även ha en positiv 
inverkan på ditt välmående eftersom flabbandet frigör endorfiner, 
kroppens ”må bra” hormon, som minskar smärta och stress. Ett 
gott skratt är befriande, skapar god sammanhållning och bygger 
relationer.

TV-reparatören kommer hem till gamla 

fru Selma och hennes man Fridolf. Han 

möts i dörren av frun som glatt säger:

“TV:n fungerar som den ska nu.”

“Jaså?”
“Ja, vi kom på att vi bara råkat byta 

glasögon med varandra.”

Erik sa till sin pappa: “När jag blir 

stor ska jag gifta mig med farmor.”

Pappa: “Det kan du väl inte göra? Det 

är ju min mamma.”

Erik: “Men du gifte ju dig med min 

mamma!”

– Hur kommer det sig att 
pingsten ibland kommer i 
maj och ibland i juni???
– Det beror väl på pingst-
rörelsen...

En kvinna ringer till läkaren mitt i natten:
“Skynda er! Vår baby åt just upp en kondom!”
Strax efteråt ringer samma kvinna igen:
“Ni behöver inte komma, min man hittade en till.”

– Du lovade att inte skvallra till mamma och pappa 
om när jag kom hem i natt, sa systern surt till sin 
lillebror.
– Det gjorde jag inte heller, protesterade han, jag sa 
bara att det var tråkigt att äta frukost utan dig.
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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

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

www.svenskakyrkan.se/klippan
Facebook.com/KlippansPastorat

Vi söker valförrättare
Den 19 september 2021 är det kyrkoval och nu 
söker vi valförrättare till vallokalerna. Läs mer på 

svenskakyrkan.se/klippan/kyrkovalet-2021
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Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

Golfbanan brinner!
I slutet av mars stod delar av golfbanan i Ljungbyhed i lågor 
och röken spred sig över landskapet. 

Det var ”Ljungdomarna” i golfklubben som är i åldern 60-85 år 
som var ute och eldade gräs, bedrev naturvårdsbränning på golf-
banan.
– Detta är ett gammalt tillvägagångssätt för att ta bort gammalt gräs 
och få tillbaka ljungen och ängsblommor. Genom att elda upp gräset blir 
jorden magrare och då ökar växtligheten vilket främjar artrikedomen. 
Förutom ljung växer det upp fler blomstrande växter vilket lockar till sig 
bin och insekter. Det är en del projektet, att få f ler insekter och fjärilar att 
trivas, öka pollineringen, förutom att återställa heden, säger Jan Berg, 
en av projektledarna.

Arbetet är en del av ett större naturvårdsprojekt i området men 
för ”Ljungdomarna” är det ett sätt att få umgås i pandemitider 
när många andra aktiviteter är inställda.
– Vi är utomhus, håller avstånd och rör på oss samtidigt som vi har roligt. 
Det kan inte bli bättre, säger Fred Svegart som eldar gräs.

Arbetet med naturvårdsbränning gynnar både landskapet och 
artrikedomen. För att verkligen gynna insekterna har det satts 
upp insektshotell på utvalda platser på golfbanan. Insekts hotellen 
kan liknas vid fågelholkar för insekter.

ÅRSMÖTE – 8 MAJ
Välkommen till årsmöte i Gråmanstorps 
Bygdegårdsförening 8 maj 2021 kl. 11. 

Mötet kommer att hållas utomhus eller inomhus på ett Coronasäkert 
sätt. Stadgeenliga ärenden, val till styrelse samt supportförening.  
Efteråt serveras en enklare grillbuffé till en kostnad av 100:-/pers.  
Om du betalar via bankgiro 702–2189 glöm inte att ange namn.  

Det går även bra att swisha på plats.

Anmälan senast 26 april till Bengt Johansson  
tel.nr 0706–48 07 11 eller via mejl bemagram@telia.com 

Välkomna!

– Gråmanstorps Bygdegårdsförening –

 
 prisad av Scandic i 
 Årets Sportförälder 2020
Scandic Hotels fick in över 1100 nomineringar till Årets 
Sportförälder 2020. 

Årets Sportförälder är ett pris som för fjärde året i rad delades ut 
till superhjältar inom den ideella idrottsverksamheten. Scandic 
Hotels definierar en ”Sportförälder” på följande sätt: ”En sport-
förälder kan vara en mamma, pappa, moster, kusin, granne eller tränare 
som engagerar sig i barn- eller ungdomsidrotten. Det kan kort och gott 
vara vem som helst som gör det där lilla extra.” Detta passar verkligen  
in på Klippans egna pristagare: Ralf Scott. 

Ralf från Klippans kraftsportsklubb var en av de 55 eldsjälar som 
uppmärksammades och fick pris för sitt ideella engagemang med 
följande motivering: ”Här blandas killar, tjejer, barn med speciella  
behov och barn med invandrarbakgrund.”

Ralf Scott

Föreningssidan



ningarna gav oss kunskap som vi sedan använde 
till att vara kreativa och utvecklade musik och 
videos. Det är texterna som varit i centrum för 
musiken och vi har blandat många olika genrer, 
berättar Celine.

Projektet lever vidare som en plattform för 
musikerna som fortsätter att skriva, sjunga 
och göra sina röster hörda om miljö och kli-
mat. Förutom en miljömedvetenhet har det 
skapats ett generationsöverskridande bro-
byggande av engagemanget och musiken  
som alltid utmärkt Klippan. I aktivitets-
parken mittemot Sågen huset i Klippan står 
nu tre montrar med bilder och texter om och 
från projektet. Passa på att läsa om projek-
tet och de inblandade. Du kan även scanna 
QR-koder med din mobil så kommer du till 
videorna.

Klippan har en stolt tradition av musik
skapande och nytänkande. Här finns 
utrymme för kreativitet och ett brinnan
de engagemang, som i leaderprojektet 
”Expose it” som startades av ungdomars 
klimat  oro.

Från att vilja skapa mötesplatser och öka 
kunskapsnivån kring hållbara miljölösning-
ar där företagare föreläst om vad de gör och 
studiebesök i verkligheten växte det fram 
musik- och filmskapande som ett kreativt 
sätt att bearbeta klimatoron. 15 låtar och 
nästan lika många musikvideos blev resul-
tatet.

Eldsjälar och musikprofiler som Heléne 
Lindquist och musikproducenten Patrik 
Karlsson från Klippan är några av de som 
har bidragit med kunskapsöverföring och 
ungdomar som Celine Torstensson med fle-
ra andra är den nya generationen av profiler 
som för Klippanmusiken vidare.
– Det har varit unikt att få jobba med professionel-
la musikproducenter och koppla ihop klimat- och 
miljöfrågor med musik och skapande. Föreläs-

Leader-projektet ”Expose it”
bygger broar över generationsgränserna

EXPOSE IT är ett leaderprojekt som drivs genom 
den Teater Amabile, med Klippans kommun och 
Studiefrämjandet som samarbetspartners. På deras 
hemsida, exposeit.nu, hittar du mer information om 
projektet, videos och länk till deras låtar på Spotify.
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Projektadministratör Eva Ogard sitter 
med i arbetsgruppen för Destination  
Söderåsen. Här berättar hon om vad 
som är aktuellt i projektet just nu.

Vad händer i projektet just nu?
Vi fortsätter introducera och lyfta Akademi  
Söderåsen och få fler företag att anmäla 
sig. Akademi Söderåsen är vårt digitala 
verktyg där företagare kan ta del av gratis  
utbildning. P.g.a. pandemin kan vi inte 
samla näringen som planerat och därefter 
satsar vi på fler digitala möten. Där kan vi 
samlas, nätverka, få inputs från näringen 
men också informera om vad som är aktuellt i projektet. Vi lägger 
just nu mycket fokus på upphandlingar som bland annat rör kam-
panjer, marknadsmaterial, digitalisering och utbildningar. Utöver 
detta arbetar vi vidare med hur vi ska jobba efter projektets slut i 
oktober, tillsammans med näringen och ideella föreningar.

 Vad är i fokus?
Framtiden efter projektet, fortsatt utveckling av Akademi Söder-
åsen, upphandlingar och involvera näringen/föreningar ännu mer 
i vårt arbete.

Varför ska företagarna på Söderåsen vara med i Akademi Söderåsen?
Idén är en gemensam utvecklingsprocess mellan offentliga aktörer, 
privata företag och ideella föreningar inom besöksnäringen. Syftet 
är att skapa ökad affärsnytta, kompetens och utvecklingsmöjlig-
heter via utbildningar och gemensam marknadsföring, men även 
få tillgång till en gedigen bildbank. Målet är att öka kompetensen 
och skapa en kultur där vi även lär oss av varandra. Att gå med i 
akademin skapar stora möjligheter för verksamheter och för fortsatt 
vidareutveckling. 

Vad finns det för fördelar med att arbeta så som ni gör just nu?
Arbetet med att bli mer digitala, öka kompetensen och skapa 
marknads föringsmöjligheter skapar förutsättningar för en ljus 
fram tid för verksamheter, ideella föreningar och destinationen i sig. 
Projektet ska skapa framgång för destinationen på lång sikt och på 
ett hållbart vis.

Vad hoppas du att projektet ska föra med sig?
Hållbara ekonomiskt välmående företag med nöjda kunder i en väl-
känd naturdestination. Via utbildning skapa möjligheter för företag 
att marknadsföra och utveckla sin verksamhet med framgång ge-
nom digitala verktyg, bildbank och proffsigt material. Som det står 
i projektansökan:

”Leaderprojektet Destination Söderåsens mål är att gemensamt  
– kommunerna, företag, föreningar och Söderåsens nationalpark –  

utveckla Söderåsen till en hållbar turistdestination som lockar  
f ler besökare, under en längre tid av året, på fler platser inom  

destinationen och att de stannar längre.”

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

Information från 
LEADER-projektet Destination Söderåsen

Oroar du dig för ditt
företag i besvärliga tider? 

Vi kan stötta dig!

Ett kostnadsfritt bollplank 
för dig som företagare.

Läs mer på: framtidscoachen.
familjenhelsingborg.se
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Pandemin har fört med sig att många 
stannar hemmavid när de är lediga. På 
grund av smittorisk vill man träffas 
utom hus och röra sig i naturen. 

Skäralid i Söderåsens Nationalpark är oftast 
det ställe som man först kommer att tänka 
på och väljer att besöka. Det finns ett gott ut-
bud av andra ställen att åka till, där naturen 
är minst lika vacker och lättillgänglig.

Åker du 7 minuter söderut från Skäralid når 
du t.ex. den södra entrén till Söderåsens Na-
tionalpark, som ligger i Röstånga. Även här 
finns en stor parkering, och kringliggande 
verksamheter såsom Röstånga Turistinfor-
mation, offentlig toalett, ICA-butik och ett 
café.

Inom Klippans kommun finns även andra 
fina naturområden. Här nedan finner du 
mer information om några av dem.

Klöva hallar
Klöva hallar är en systerdal till Skäralids 
sprickdal i Söderåsens nationalpark. Även 
här finns magnifika utsikter och Skåneleden 
passerar i området. Fikaplatser med bord och 

bänkar finns på flera ställen. Parkering och 
toalett finns intill gamla dansbanan Klöva 
hallar, 5 km söder om Klippan. En mindre 
parkering finns även på sydsidan vid ut-
sikten Soffabacken, populär bland klättrare.  
Tänk på att Soffabacken har beträdnads-
förbud 1 mars-31 juli!

Vedby Strövområde
Nordöst om Klippans tätort ligger Vedby 
Strövområde. Stiftelsen Skånska Landskap 
har markerade vandringsleder i om rådet. 
Bänkar och bord finns i anslutning till 
parkerings platsen.

Herrevadsklosters Naturreservat
Herrevadsklosters Naturreservat består av 
beteshagar med mycket gamla ekar. Du når 

reservatet som ligger nära Ljungbyhed, via 
en mindre parkering i reservatets östra del 
vid Nybodamm, eller parkerar du vid ka-
notrastplatsen vid Rönne å. Även busshåll-
plats finns i nära anslutning.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommen-
dationer även när du är utomhus. Undvik 
trängsel på grönytor, grill- och fikaplatser. 
Tänk på att det finns fler naturområden att 
besöka. Välj ett annat område om parkering-
en är full!

Fler tips och mer information finns på: 
www.soderasen.com 
www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/
naturreservat.html 
www.skanskalandskap.se

Tips för dig som vill ut i naturen

Har du inte anmält dig till 
nästa läsår på Klippans Musikskola? 
Titta in på vår digitala instrumentpresentation genom att 

scanna QR-koden för respektive instrument, eller gå 
direkt till ”Anmäl dig!”. Du hittar även samma information 

via länken klippan.se/upplevagora/musikskolan
Har du frågor, kontakta oss på musikskolan@klippan.se

VÄLKOMNA

Tack vare allemansrätten har vi alla tillgång 
till naturen. Till exempel för att vandra, 

plocka bär eller ta en kanottur. 
Denna möjlighet innebär både rättigheter 
och skyldigheter. Grunden är att inte störa 
och inte förstöra. De vilda djur som lever i 

skog och mark har rätt till lugn och ro. 
Blommor, bär och frukt är fritt fram att 
plocka men det är inte tillåtet att skada 

levande buskar och träd. Du kan sätta upp 
ditt tält för natten nästan var som helst men 

det inte tillåtet att tälta nära bostäder. 
Naturreservat och nationalparker har 

ofta regler kring tältning. Kolla vad som 
gäller i området där du tänkt tälta. Tänk på 

att du inte får gå över odlad mark och 
kom ihåg att ta med allt skräp hem.

!

ALLEMANSRÄTTEN
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Lagerrensing av 
bluetoothhögtalare

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

Håll distansen 
– optimera 
hemtekniken!

Lätt och smidigt  
blåtandsheadset
Ett mycket lätt och smidigt blåtandsheadset med 
mycket bra ljud och hela 14 timmars taltid.
• Vikt endast 100g
• 14h taltid, 200h standby
• 5 års garanti
SANDBERG BLUETOOTH OFFICE HEADSET

Headset med kristallklart ljud
• Elegant magnetisk bas 
 för laddning
• Höger- eller vänster användning 
 tack vare 180°-roterbar mikrofon
SANDBERG BLUETOOTH OFFICE HEADSET PRO

Full-HD webb-
kamera
Vridbar full-hd webbkamera med
inbyggd mikrofon. Fungerar direkt utan någon installation.
• 1080P Upplösning • Vridbar
• 5 års garanti
SANDBERG 1080P FLEX WEBBKAMERA

799:-

1.449:-

2.190:-

890:-

579:-

599:-

Bärbar dator
• 15,6”
• Ryzen 5 processor
• 8GB RAM
• 256GB SSD
LENOVO V15-ADA RYZEN 5-3500U/8GB/256GB/HD

Bärbar dator
• 15,6”
• Ryzen 3 processor
• 8GB RAM
• 256GB SSD
LENOVO V15-ADA RYZEN 3-3250U/8GB/256GB/HD

5.990:-4.990:-

Wi-Fi-system med över-
lägsen täckning
AmpliFi Instant Wi-Fi-system innehåller en 
router i stilren design med en lättanvänd pek-
skärmsdisplay, 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.
AMPLIFI AFI-INS-EU

12-i-1 adapter
Docka utformad för dig som vill ha en kompakt 
men kapabel uppgradering för din USB-C-bär-
bara dator – massor av extra portar på konto-
ret, hemma eller på resande fot.
ESTUFF 12-IN-1 TRIPLE DISPLAY MULTIFUNCTION 
USB-C HUB

Kompakt och portabel 
lättviktsmikrofon med 
studiokvalitet
Perfekt för samtal, podcasts,
gaming och ASMR. Två olika
riktningsmönster, Cardioid och
Omnidirectional.
• Kontroller: Volym och Quick Mute
• 20Hz-20kHz
• Vikt 130 g
• Tripodstativ ingår
JLAB AUDIO TALK GO


