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Det är en tuff situation för alla just nu, men extra svårt för våra små lokala företag.
Att agera lokalt innebär att handla av varandra lokalt i största möjliga mån. Det
är en omöjlig ekvation att uppmana till lokal handel om man själv beställer från
Kina, använder onlineföretag eller annonserar på Facebook. Agera lokalt är att
verkligen göra något, inte bara klistra in text på sociala medier. Handla lokalt och
annonsera lokalt!
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7 Med Klippan i fokus – ny bok med
Klippan-fotografer
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11 LloydsApotek Är Årets apotek

I kristider handlar det om att slå vakt om de lokala företagen. Covid-19 krisen
kommer påverka oss under lång tid framöver och tvinga oss att tänka om kring
hur vi väljer att leva våra liv. Framför allt kommer det innebära stora förändringar
för alla lokala företag och dess anställda som riskerar att kastas handlöst in i en
ekonomisk kris.

12 Trevligt hos Klippans Diner
13 Tävling: Vinn ett Pepparkakshus
14 Föreningssidan
– Ålsläpp av 49 000 yngel
– Sågenhuset har blivit tillgängligt

Söderåsjournalen är inte på något sätt förskonad från det här, våra kunders
problem har fått till följd att vi redan har märkt en kraftig inbromsning på annonsmarknaden, med kraftigt minskade intäkter som följd. Istället för att välja globala
sociala kanaler eller rikstäckande medieplattformar som saknar lokal förankring
eller inte bryr sig om dig och det lokala, välj lokalt. Varje investerad annonskrona
möjliggör dessutom för oss att Söderåsjournalen lever vidare.

15 Information från Klippans Kommun

Handla lokalt. Annonsera lokalt. Tillsammans tar vi oss genom krisen. Tillsammans är vi starkare.
Omslaget:
Euf loria, här representerad av Maria Frohm,
firar två år i Klippan.
Lilla bilden:
Apotekschef Petra Brandt visar stolt upp
utmärkelsen ”Årets Apotek” som de ännu
en gång blivit tilldelade.
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Fresta smaklökarna till jul
Vi på ICA Kvantum Klippan har varit en del av julfirandet för
många kunder i flera år. Julen i år kommer för många se annorlunda ut då vi förhåller oss till rådande omständigheter.
Oavsett är julen en tid av glädje och omtanke och som alltid vill vi
inspirera, motivera och skapa de bästa förutsättningar för en riktigt
god jul för alla! Förutom ett brett sortiment av allt som hör en god
jul till så kan vi hjälpa dig med frestelser för julens alla tillfällen.
På ICA Kvantum hittar du en delikatessdisk utöver det vanliga. Vår
personal hjälper mer än gärna dig att välja bland alla godsaker och
i köket arbetas det för fullt i att skapa upplevelser efter behov och
smak. Inför julen kan du bland annat välja mellan favoriter som
landgång, julplanka och julplanka Maximum. Vår omtyckta brunkål har en given plats i utbudet tillsammans med julens klassiska
tillbehör. Inför varje jul kryddar vi sortimentet ytterligare med nya
upplevelser och smaker, som exempelvis en Christmas sallad - en
spännande blandning av krispig grönkål, rostade brysselkål och en
variation utav syrliga frukter. Tillsammans med grillat fläsk, med
smak av kummin och dijonsenap, blir det en sensation på julbordet.
Välkommen till en godare jul, smaklökarnas och butikens mitt
– Delikatessavdelningen på ICA Kvantum!

Jullandgång

129 kr/st
Bröd, sallad, smör, ägg, majonäs, lax,
löksill, butikslagade köttbullar, rödbetssallad, ost, rödlök, brunkål, leverkorv,
rökt korv, butikslagad griljerad skinka,
pressylta, dillkvist, citron, gurka.

Jultallrik

159 kr/st
Butikslagad brunkål, stekt sill, sylta,
butikslagad griljerad skinka, leverkorv,
rökt korv, löksill, lax, gravlaxsås, kavring,
ostrullar, senap, smör, butikslagade köttbullar, prinskorv, rödlök, rödbetssallad,
kokt ägg, dillkvist.

Julmacka

89 kr/st
Hällekaka, majonäs, sallad, ägg, löksill,
hackad rödlök, kallrökt lax, hov mästarsås, citron, gurka, dill, butikslagad griljerad skinka, brunkål, rullsylta, butikslagad
köttbullar, rödbetssallad, ostrullar.
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Julplanka

169 kr/person (min 6 pers)

Variation på 3 sorters sill
Löksill, Brantevikssill, Kvantums specialsill, ägg med dillmajonäs, kavring, cheddarost och lätta.
Kallskuret
Griljerad skinka, kryddig rostbiff, rökt
korv, leverpastej, butikslagad remouladsås, rostad lök, skånsk och mild senap.
Småvarmt
Prinskorv, kökets köttbullar, kökets Janssons frestelse, kökets brunkål, skånsk och
mild senap.

Julplanka Maximum
219kr/pers (min 6 pers)
Variation på 3 sorters sill
Löksill, Brantevikssill, Kvantums specialsill och stekt inlagd sill. Sillsallad, färskrökt lax med gravlaxsås, ägg med dillmajonäs, kavring, cheddarost och lätta.
Kallskuret
Griljerad skinka, kryddig rostbiff, rullsylta, honungsgriljerat fläsk, rökt korv,
leverpastej, herrgårdssallad, butikslagad
remouladsås, rostad lök, skånsk och mild
senap.
Småvarmt
Prinskorv, kökets köttbullar, kökets Janssons frestelse, kökets brunkål, skånsk och
mild senap.

OBS! Vid all beställning, tänk på att
beställa 5 arbetsdagar före avhämtning.
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Dymöllans Ålrökeri
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För öppettider, se Fa

Handla närproducerat
Fördelar med handla lokalt och närproducerat av gårdsbutikerna kring Söderåsen är att du premierar ortens grödor
och djur.

Kvalitet är
ingen tillfällighet

SEJRBO & SON AB • Dymöllans Ålrökeri
TEL: 0435 - 152 43 • www.dymollansalrokeri.se

Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75

Handlar du lokalt bidrar du till den egna bygden, vilket även leder
till kortare transporter, färskare råvaror och det kan även skapas
fler arbetstillfällen i närområdet. Att välja närproducerade alternativ före ekologiska är ofta mer miljövänligt. Mat som transporteras långa sträckor påverkar klimatet mer.

Kött av högsta kvalitet
Det finns flera riktigt bra gårdsbutiker som säljer närproducerat
kött. Övarps Gårdsbutik säljer exempelvis kött av högsta kvalité, allt från gårdens egna hagar. Försäljning av styckningsdetaljer
från egna gården: nöt, gris, lamm och ägg. Bjärhus Gårdsbutik är
prisbelönta för sitt ekologiska kött och charketurier. Maten från
Bjärhus står för omsorg för miljö, människor och djur i kombination med tradition och hantverk. I båda gårdsbutikerna finns det
ett stort sortiment av närproducerade varor.

Allt från havet
Vid Klövabäcken, insprängd bland grönskan, ligger Dymöllans
gårdsbutik med eget ål- och laxrökeri med både varm- och kallrökt lax samt ett stort sortiment av inlagd sill, skaldjur och fiskdelikatesser. Frågan är om det finns något skånskare eller godare
är nyrökt ål?

Viltkött
Gårdsbutiken på Bonnarps Hjortgård har ett stort utbud av vilt,
här finns bland annat hjort, vildsvin och hare. Kött som säljs i

Viltkött - NaturligtVis

lappar
Köp dina julk
käm
med h järtat. S
kära!
bort nära och

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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Julen kommer till

Hemköp
I vår

DELIDISK

butiken kommer antingen från lokala jägare, eller från gårdens
egna hjorthägn. Charkprodukterna är laktos- och glutenfria med
hög kötthalt. I gårdsbutiken finns även andra närproducerade
delikatesser som du inte hittar i en vanlig mataffär, till exempel
Larssons chips, marmelad, kryddor från Österlenkryddor och
lakrits från Kolsvart.

Bryggeri
I Kvidinge finns Sveriges minsta gårdsbryggeri där det tillverkas
lättprodukter som öl, cider och lemonad. Hemlagad marmelad
från det egna marmeladmakeriet finns också i butiken.

Glutenfritt café
Sweet Harmony i Klippan är ett café och lunchställe där allt som
serveras är helt fritt från gluten och vetestärkelse. Butiken i lanthandelsmiljö erbjuder även naturliga schampo, balsam och tvålar
som är bra och mjukgörande för kroppen. Även rengöringsprodukter för hemmet utan kemikalier.

hittar du allt gott
som hör julen till.
Med vår

CATERING

fixar du lätt maten
till alla högtider.
LJUNGBYHED
0435-44 10 30
ÖPPETTIDER I JUL:
Julafton 8-14 • Juldagen 8-18 • Annandag jul 8-18

JULMAT I GÅRDSMILJÖ
FRÅN EGEN UPPFÖDNING

Beställ JULMATEN
i butiken eller på hemsidan
Ordinarie öppettider:
Tors & Fre
10-18
Lör
10-13
Öppet julveckan:
Tors, Fre (17-18/12) 10-18
Lör (19/12)
10-14
Mån, Tis (21-22/12) 10-18

Årets jullådor är mer exklusiva än någonsin.
Beställ på www.dinköttlåda.se
Små evenemang med bl a korvgrillning varje helg.
Utökade öppetider hela december
Torsd-sönd kl 10-17 i utomhusmiljö.
Öppet varje dag 21-23 december kl 10-17.
www.dinköttlåda.se | 0435-210 00 |

De perfekta JULKLAPPARNA:
våra populära jullådor, fina fårskinn,
eller ett uppskattat presentkort
MINSKA JULSTRESSEN I ÅR!

Beställ JULBORD eller
JULTALLRIK för avhämtning.

Följ Bjärhus Gårdsbutik på Facebook

och Instagram

0435-210 00 | Övarp 4082, 264 94 Klippan
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Euﬂ oria – Klippans blomsterbutik
Nu firar Eufloria två år som blomsterbutik i Klippan.
Under de här två åren har många nya kunder hittat hit och Eufloria
är numera anslutet till Interflora och Euroflorist, vilket innebär att
de levererar blommor över hela världen. Genom ett samarbete med
den lokala begravningsbyrån leverer Eufloria blommor till begravningar till alla kyrkor utan budavgift.
I butiken säljs det inte bara blommor över disk. Där säljs även inredningsdetaljer från Wikholm form, Majas cottage, A lot Decoration och VK Vividi.
– Följ oss på sociala medier för att både ta del av våra erbjudande och för
inspiration, tipsar Maria Frohm om.

1:A ADVENT, 29/11 ÄR
BUTIKEN ÖPPEN KL 14-18.
KOM FÖRBI OCH BLI EN
DEL AV JULSTÄMNINGEN!

0435-71 18 04

JULMAT
85:85:20:-

Vedbyv. 16, Klippan

s
Boka in våren an nu!
d
renovering re

115:-

En kontakt räcker!

per person

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

89:-

Vi på SEB i Klippan önskar alla våra
kunder och samarbetspartners en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

69:Obs: Beställning 2 vardagar innan avhämtning
Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70

7

Med Klippan i fokus
– ny bok med Klippan-fotografer

Nog är väl de lokalhistoriskt intresserade i Klippan lyckligt
lottade? Den skicklige fotografen och vykortsproducenten Axel
Blomgrens foton från 1900-1950 finns sedan en tid tillbaka i
digitalt, högupplöst format.
Hans foton finns i böcker och har visats på bildvisningar arrangerade av Klippans hembygdsförening och Åsbo släkt- och folklivsforskare i samarbete med Klippans kommun. Han lämnade en rik
bildskatt efter sig.
På senare tid har även foton från brevbäraren Egon Rangbo och
slöjdläraren Bertil "Akka" Bengtsson överförts till de moderna
formaten. De var flitiga på 1950- och 1960-talen och fotograferade
som extraknäck för dagspressen. Deras bilder har nu börjat bli tillgängliga. Dessutom har foton från pressfotograf Bo Widberg, aktiv i Arbete på läderfabriken i Klippan – tömning av valkar med kohudar som garvats. En
Klippan på 1970- och 1980-talen, också digitaliserats. Sammantaget värdefull dokumentation av slitsamt fabriksarbete på 1970-talet, ett arbete som i dag
inte finns kvar. Från boken ”Med Klippan i fokus”.
Foto: Bo Widberg
finns en mängd fotografier av miljöer och företeelser i Klippan från
tiden 1900-1980 – allt samlat i välordnade bildarkiv.
Att få tillgång till hembygdens historia genom vägledande foton är
I fjol kom bildberättelsen ”På Klippans gator” med foton från 1900- inte det sämsta – se på Bo Widbergs foto från Läderfabriken någon
1965 och i år följs den upp av ”Med Klippan i fokus”, vilken täcker gång på 1970-talet härintill. Lev dig in i miljön och arbetet! Lädertiden 1900-1980. Boken innehåller cirka 290 foton från de ovan- fabriken i Klippan fanns i drygt 80 år, men i dag återstår endast konnämnda fyra fotograferna, och är indelad i sju ämnen. Det är torsbyggnaden, ett fundament till fabriksskorstenen och en maskin,
Klippan-miljöer, handlare, industrier, hantverkare, jordbruk, musik- en narvpress. Att det, som i det här exemplet, i dag finns foton som
liv, bilar och lite till. Och till dessa foton finns informativa texter av kan åskådliggöra arbetet och miljön på fabriken har ett stort värde
Mats Pettersson som återger delar av Klippanbygdens historia.
för den historiskt intresserade, visst är det väl så?

För DIG som uppskattar BOKHANDEL på riktigt!
PREMIÄR PÅ NY BOK OM KLIPPAN
En UPPFÖLJARE till "På Klippans gator"

Med Klippan i fokus
- en berättelse i bilder

Genom kameralinsen skildras Klippan från
1900-1980 i bild och text. En period då
det svenska samhället förändrades radikalt.
Från bildarkiven efter de fyra fotograferna
Axel Blomgren, Bertil "Akka" Bengtsson,
Egon Rangbo och Bo Widberg

s

Med Klippan i foku
lder

- en berättelse i bi

En härlig presentbok att samlas kring.
För texterna svarar Mats Pettersson.

KLIPPANS

BOKHANDEL AB

T
Torggränd
2-4
Klippan
Tel 0435-100 30
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27 - 30 NOVEMBER

65"

55"

5 990:-

7 490:-

Ord.pris 8 990:-

Ord.pris 11 990:-

PHILIPS 55” 4K LED-TV
med Alexa och Ambilight.

LG 65UM7450

En Smart-TV med 4K-upplösning
som visar fantastiska detaljer.

JLAB AUDIO GO AIR
TRUE WIRELESS HÖRLURAR
20+ timmar speltid. Mindre passform.
Dual Connect. Touch-sensorer.
Slimmat laddningsfodral

299:-

BOSCH BBS611PCK

Kompakt sladdlös
dammsugare. Lätt att
manövrera tack vare den
lätta vikten och kompakta
designen. Rengör överallt
med hjälp av tillbehören.

Ord.pris 499:-

2 495:Ord.pris 3 995:-

ÖPPETTIDER

FREDAG 27/11: 8-18
LÖRDAG 28/11: 10-14
SÖNDAG 29/11 14-17
MÅNDAG 30/11 10-18

Black weekend-erbjudandena på denna sida gäller endast 27-30/11 2020 och så länge lagret räcker. Först till kvarn.
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Knivar

Trådlösa hörlurar
WHH910

Från

349:-

Stekpannor
och grytor

Spelkonsol PS4

1 790:-

3 490:-

Ord.pris 2 490:-

Wake-up light

FM-radio
WR45

1 290:Från

390:-

Elvisp

Beurer WL32

449:-

Locktång

Näs/öron trimmer

PRO180

MFQ24200

199:399:-

349:-

Ord.pris 599:-

Bluetoothhögtalare
SRS-XB12

Trimmerset
ER-GY10

Gaming-mus
i olika färger

299:-

598:-

499:-

Ord.pris 990:-

Slowcooker 6,5L
CHSC210

399:-

Ord.pris 499:-

Datorhögtalare

Mobiltelefon

Trust GTX38 2.1

Doro 1372

med subwoofer

749:-

med stora knappar

799:-

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN • Tel. 0435-131 67
Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • www.klippan.euronics.se
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CYKELAFFÄREN I CENTRUM
Ny MTB?
Vänta inte
för länge!
MAR

CYKELS

KOR

CYKELKLÄ

DER

MÄTARE
BELYSNING •
RACER • MTB
BARNCYKLAR

EKSTRANDS CYKEL
0435-71 14 13 Storg 17, KLIPPAN
Tisd-fred 9-18 / Lörd 9-14 (Måndagar stängt)

Black
week
23-29 NOVEMBER

Se erbjudande på elon.se.
Handla tryggt online,
hämta i butik (eller utanför).

Söndraby El

Järnvägsgatan 28, Klippan | 0435-139 60 | klippan@elon.se

Pepparkakan en tusenårig kaka
Pepparkakan har en egen dag då, den 9 december, och sägs
härstamma från Mesopotamien år 1700 f.Kr. Via antikens
Rom och medeltidens Tyskland kom så småningom pepparkakorna till Norden som ”läkebröd”.
Pepparkakan är känd i Sverige sedan medeltiden där Vadstena
kloster spelar en viktig roll i pepparkakans dokumentation. År
1444 omnämns ”piparkaku” för första gången i svensk historia.
Den allmänt accepterade hemorten för pepparkakan är staden
Nürnberg, där Lebkuchen bakades redan under medeltiden.
Tyska munkar lät sig inspireras av egyptiska och grekiska bakvanor.

Pepparkakans form
De klassiska pepparkaksformar som
används för att forma utkavlad pepparkaksdeg, hjärtan, grisar och änglar är
likadana som användes i klostren av
nunnorna. Dessa pepparkaksformer
har inget med julen att göra. Hjärtat är
en kärlekssymbol, grisen är en symbol
för livets välfärd och änglarna symboliserar
människans godhet.

Pepparkakshus
Traditionen att baka pepparkakshus kommer faktiskt från
bröderna Grimms saga om Hans och Greta, där pepparkakshus som bekant har en viktig roll. I Australien kallas för övrigt
pepparkakshus ofta för just ”Hansel and Gretel Houses” (Hans och
Greta-hus). Missa inte pepparkakshus-tävlingen på sidan 13.

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

HJÄL

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
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FÖRVANDLAR OJÄMNA UNDERLAG
TILL VACKRA, BETONGLIKA VÄGGAR

LADY Minerals Revive
förvandlar ojämna underlag,
som till exempel glasfiberväv, till
vackra betonglika väggar. Naturlig,
mineralisk väggrenovering. Levande
yta med ett unikt färguttryck. Tidsenlig
renovering. Finns i utvalda LADY-kulörer.

Årets apotek – igen!
LloydsApotek i Klippan

LloydsApotek i Klippan har utsetts till Året apotek 2020.
Det är andra gången apoteket i Klippan vinner utmärkelsen
tack vare den högsta kundnöjdheten av Lloyds samtliga apotek i
Sverige.
– Fantastiskt inspirerande och kul att få priset för andra gången, vilket
är unikt. Jag är stolt över personalen och vårt arbete. Det är kundernas
förtjänst att vi får priset. Nöjda kunder är A och O. Vi firar med tårta
och sen får vi se när och vart vi kan åka iväg sen. När vi vann 2016 reste
vi till Ven, säger Apotekschef Petra Brandt.

Gilla oss på FB

GE RIKTIGT VIKTIGA
JULKLAPPAR
Allt du köper i gåvoshoppen förändrar människors liv. Välj mellan
flera riktigt viktiga gåvor. Du får fina gåvobevis att ge bort som
julklappar till vänner och bekanta. Du kan välja mellan att skriva ut
gåvobevisen själv eller få dem tryckta med en hälsning.

Det är lätt att parkera, korta väntetider, ljusa, rymliga och
handikappanpassade lokaler, dessutom familjär och personlig personal. Det är några av anledningarna till att Klippan
får utmärkelsen igen. Med utmärkelsen kom inte bara med ett
diplom och en liten statyett utan personalen får också två dagars
ledigt att åka på en gemensam aktivitet medan personal från
servicekontoret i Stockholm får bemanna apoteket i Klippan.
LloydsApotek i Klippan fick priset Årets Apotek med följande
motivering:
”Årets apotek är ett tydligt bevis på att det lokala
ägandeskapet är mycket avgörande. Apoteket fortsätter
att växa år efter år! Med en fantastisk omsättning,
fantastskt resultat, bland de högsta p/k och kundnöjdhet
på LloydsApotek känns det extra varmt att få lyfta detta
Apotek. Ni är ett fantastiskt team som arbetar åt samma
håll med kunden i fokus alltid. Detta lilla extra är er
vardag och er kundservice och ert lokala engagemang
missar ingen på orten.”

GÖR SÅ HÄR:
• Gå in på svenskakyrkan.se/gavoshop.
• Klicka i vad du vill ge och antal gåvor.
• Gå vidare och välj dina gåvobevis.
• Betala med betalkort, internetbank eller Swish.
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”Du ska inte vilja äta någon
annanstans i Klippan”
Med matkvalitet i fokus serveras det god högkvalitativ mat
hos Klippans Diner på Järnvägsgatan.
Maten är klassisk husman och á la carte och det finns alltid en
fräsch salladsbuffé och goda soppor att välja mellan när
du äter lunch.
– Vi är måna om våra gäster, håller hög kvalitet på
maten och använder oss av lokalt producerade råvaror.
Vi ser fram emot att just du kommer och blir en av
våra matgäster, säger Mattias som är kock på
Klippans Diner.
Lunchbuffé varje vardag och á la
carte meny med noga utvalda råvaror för att skapa en unik känsla
för dig som matgäst.
– Målsättningen är att du ska lämna
Klippan Diner mätt och belåten, samtidigt
som du ska längta tillbaka igen. Här är mat
en passion. Du ska inte vilja äta någon annanstans i Klippan, avslutar Mattias.
Bra mat till bra pris! Givetvis har vi
fullständiga rättigheter.
OBS! Det går bra att beställa mat för avhämtning, telefon: 073-503 26 01

SEX GODA SKÄL
ATT ÄTA PÅ KLIPPANS DINER
Järnvägsg. 31, Klippan
Tel. 073-503 26 01
ÖPPET
Mån, Tis:
11–15
Ons, Tors, Fre: 11–21
Lörd, Sön:
12–21

Avloppsspolning

1. Lunch: vällagad och smakrik svensk
husmanskost på säsongens varor
2. Kväll: Angusbiff eller Angusburgare!
3. Majskyckling från Munka Ljungby
4. Klassiska efterrätter till bra priser
5. Bra mat till bra pris!
6. Krögarens specialitet:
Pepparstek med whiskeysås

Rörinspektion

10%

Underhållsspolning
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JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

BLACK WEEK
AND
WHITE CHRISTMAS
TACK till alla er som handlar hos oss
nu så att vi får finnas kvar ett tag till.
Tag 3 betala för 2, gäller både
Basthi och Lukas under vecka 48.
Öppet som vanligt på
skyltsöndag mellan kl. 13-17.
Hjärtligt välkomna!

Storgatan 32 i Klippan
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Vinn ett Pepparkakshus
Vinn ett pepparkakshus som eleverna vid YrkesVux bakat.
Tävla genom att gå in på söderåsportalen.se/pepparkakshus och
rösta på det pepparkakshus som
du tycker är finast och som du
vill vinna.
Vinnarna utses 1:a advent.
Varje vinnare får själv
hämta och ta hem sitt
pepparkakshus.
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Pumpatävlingen
I vårt oktobernummer hade
vi en tävling som gick ut på att hitta
och räkna antalet gömda pumpor i tidningen.

lla

Det rätta antalet pumpor var 7 st. Dessa fanns på sidorna 2, 7, 8,
9, 14 och två stycken på sidan 16. Av de rätta svaren som inkom
drog vi tre vinnare som vann var sin Klippancheck.

Vinnare
1:a pris: Stina Sten, Kvidinge
(Klippancheck, värde 300 kr)
2:a pris: Kjell Lindau, Klippan
(Klippancheck, värde 200 kr)
3:e pris: Viktoria Jankowska, Klippan
(Klippancheck, värde 100 kr)

Grat tis!
Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30

Välkomna!

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

20 %

rabatt på
valfri vara!
Gäller 23–29/11.
Medtag kupongen!

Namn: .................................................................................................
Adress: ...............................................................................................
Postadress: .....................................................................................

Endast 1 kupong/person.
Erbjudandet gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik.

Föreningssidan
Sågenhuset har blivit tillgängligt

Ålsläpp av 49 000 yngel
För att stärka beståndet av den
akut hotade ålen planteras odlad
ål ut i svenska vatten.

Sågenhuset har blivit tillgängligt för alla oavsett hur man tar
sig fram tack vare bidrag från Allmänna arvsfonden som föreningen FUB beviljats använts för att göra huset tillgängligt
för alla.
Föreningen FUB, riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning har en eldsjäl i Lena Landin som i högsta grad är
bidragande till att föreningslivet blivit mer inkluderande och tillgängligt för alla.
Vid en rundvisning av Sågenhuset och föreningslivet som erbjuder
aktiviteter för människor med funktionsvariationer fanns Söderåsjournalen på plats genom Team Sandra. Klippans pistolklubbs lokal
med höj- och sänkbara bord vid varje skjutbana och digitala prick
tavlor har tillgänglighetsanpassats. Tack vare en ny hiss går det att
komma upp till de olika våningarna. Friidrottshallen har komplett
erats med racerunningcyklar som är en särskild friidrottsgren där
du springer med hjälp av en trehjulig springstol. Tanken är att alla
föreningar ska bli tillgängliga för alla oavsett funktionsmöjligheter.

Vid Rönne å, nära kanotuthyrningen vid Djupadals mölla, anordnade
engagerade medlemmar i Rönneådalens fiskevårdsområdesförening
ålsläpp av decimeterlånga ålyngel.
49 000 yngel släpptes ut i slutet
av oktober och i somras släpptes
100 000 ålyngel ut i Rönne å.
– Ålarna odlats i varmt vatten och växt
till sig. De sitter nästan tre månader
i karantän innan de kan sättas ut,
berättar Richard Fordham som
arbetar på Scandinavian Silver Eel,
ett dotterbolag till Kemira.

NY MEDLEMSAVGIFT 2021
Hembygdsföreningens årsmöte avhölls den 24 oktober,
sju månader efter planerat datum. Anledningen till
förseningen är naturligtvis den rådande pandemi.

Genom att föda upp och släppa ut ålyngel ska det hjälpa ålen att
plantera sig i naturen. Rönne å är en bra miljö för ål och i takt med
kraftverken rivs kommer miljön bli oerhört viktig för vandrande
fisk. Vattenkraftverken är stora hinder för vandrande fisk som
ål. På sikt ska förhoppningsvis medlemmarna i Rönneådalens
fiskevårdsområdesförening inte behöva släppa ut ålyngel utan att
beståndet av ål växer på naturlig väg.

Årsmötet hölls på Sågen, kommunens allaktivitetshus,
här finns lite större lokaliteter som gör att avståndsförhållanden
blev acceptabla. Knappt 40 medlemmar hörsammade inbjudan.
Kerstin Persson höll i klubban och genomförde årsmötet.
Utöver sedvanliga förhandlingar tog årsmötet beslut om höjning
av årsavgiften från 175 kronor till 200 kronor från och med 2021.
Vidare antog årsmötet styrelsens förslag om borttagande
av ständig medlem. Förslaget är förankrat i form av
råd från Sveriges Hembygdsförbund. Ständiga
medlemmar kommer att tillskrivas personligen.
De medlemmar som betalar 2021 års medlemsavgift innan
inbetalningskort skickas ut ombeds att betala in 200 kronor.
Hälsar, Klippans Hembygdsförenings styrelse
KLIPPANS
HEMBYGD

Tack till Föreningssidans
sponsorer! sponsorer!
Tack till Föreningssidans

Information från Klippans kommun
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EN PÅMINNELSE
TILL OSS ALLA
Med det förvärrade läget kring Covid-19 måste vi nu visa varandra än mer hänsyn.
Inom kultur- och fritidsverksamhet gör vi justeringar för att säkerställa att verksamheten kan fortgå.
Detta innebär att våra lokaler och idrottsanläggningar begränsas
till att bara vara tillgänglig för träning för barn och unga upp till
födda 2005.
Bibliotek och Konsthall har begränsat sina öppettider och vi
rekommenderar korta besök.
Simhallen är endast öppet för allmänhetens bad och vi inför begränsning av antalet besökare som vistas i anläggningen samtidigt.
Fritidsgårdarna och de allmänna ytorna på Sågen och Musikskolan
är fortsatt öppna.
Kultur- och fritidskontoret är mer eller mindre obemannat och
tjänstepersonerna nås via telefon och e-post, gärna kultur.fritid@
klippan.se där du når alla inom förvaltningen, alternativt genom
kundtjänst 0435-28000
Eftersom även vår personal och våra duktiga vikarier också drabbas kan justeringar komma med kort varsel – håll koll genom
www.klippan.se/upplevagora eller våra sociala medier.

Det finns

Tänk på att:

• Håll avstånd
• Vi tar inte i hand
• Vid mista tecken på förkylningssymptom vill vi att ni stannar
•

hemma
Var fortsatt noga med handhygienen

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att följa rekommendationerna för
att skydda de som drabbas hårdast av sjukdomen och för att vi skall
kunna fortsätta hålla våra verksamheter igång.
Var rädda om er och varandra!

En mötesplats för unga
hbtq+ personer i Klippan!

Du som är mellan 13 och 19 eller
g år i h ö g s t a di e t e ll e r g y m na s i e t är
välkommen ti
tilll våra träff
ffaar

Mer info samt var och när träff
ffaarna
äger rum får du genom att maila
oss på ungfriti
tid
d@klippan.se

Vad ska du tänka på inför din företagsstart?
Hur förbereder du dig?
Vilka är framgångsfaktorerna och vad bör du
undvika? Vi belyser aﬀärsidé, dina kunder,
marknad, prismodell, formalia och mycket annat.
När: Tisdag den 24 november kl. 17.30-19.30
Var: Digitalt
Kursen är kostnadsfri men anmälan krävs och
görs till skanenordvast@nyforetagarcentrum.se
senast den 20 november. Begränsat antal platser.
I samarbete mellan:
NyföretagarCentrum Skåne Nordväst och
Klippans kommun.

Priserna gäller 23–29/11 2020 med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

Adventsklipp!
,!9BC7H9-caaaae!

25k
/st

Hel låda Clementiner Marocco/Spanien.
2,30 kg. Klass 1. Ord pris 59:90/låda. Jfr pris 10:87/kg.
Max 2 köp/hushåll.

3

för

,!9BC7H9-eaaaai!

Klippan

Gäller vid ett köptillfälle 23/11–29/11 2020.
Med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

Färdigk
okt

30k
+pant

4990
/kg

Julskinka Nybergs Deli. Ca 3 kg. Svensk .
Ord pris 69:90/kg. Max 2 köp/hushåll.

Julmust Apotekarnes. 1,4 liter. Ord pris 13:90/st.
Jfr pris 6:90/liter +pant. Max 1 köp/hushåll.

Handla andra
varor* för 200ª
så får du köpa...

5

för

150k

Kaffe Zoegas. 450 g. Gäller Skånerost, Blue Java, Dark

,!9BC7H9-baaaah!

Klippan

Gäller vid ett köptillfälle 23/11–29/11 2020.
Med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

Temptation, Intenzio, Mezzo. Ord pris 41:90/st.
Jfr pris 66:23/kg. Max 1 köp/hushåll.

3

för

25k

/kg

Klippan

,!9BC7H9-daaaab!

Gäller vid ett köptillfälle 23/11–29/11 2020. Gäller ej vid köp av tobak, tidningar,
receptfria varor och spel. Med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

4990
Herrgårdsost

ICA. Storbit. Mild 28%.
Ord pris 78:90/kg. Max 1 köp/hushåll.

Pepparkakor

ICA Basic. 300 g.
Ord pris 13:90/st. Jfr pris 22:50/kg. Max 1 köp/hushåll.
Gäller vid ett köptillfälle 23/11–29/11 2020.
Med reservation för tryckfel och slutförsäljning.

Klippan

Klippan

