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Vilket samhälle vill du leva i? Den frågan ställer vi oss under sommaren. Alla politiska partier vill samhällets bästa, det är bara vägen
och bilden som skiljer sig åt. Det saknas en Tage Danielsson eller
Marx idag, Groucho Marx alltså. I dåliga tider orkar vi bara om vi
har humor. Norrehus drar sitt strå till stacken i sommar med standup i sin trädgård.
Vi står inför många stora saker framför oss, inte bara Nato, utan även
frågor som recession och fortsatt stigande bensinpriser. Coronaviruspandemin visade hur lätt vi människor anpassar oss till extrema
förhållanden. Kriget i Ukraina har visat att vi inte lever skyddade
och upploppen i påskas som hänger ihop med en svag integration
och kravlös invandringspolitik blev ett uppvaknande för många.
Politikerna har börjat prata värderingar, inte enbart att det handlar
om partipolitik utan i ett bredare fenomen. Konsten att ompröva
givna sanningar som visat vara allt utom sanningar är en politisk
konst. Eller som Groucho Marx uttryckte det:
”Jag håller hårt på mina principer och om dom inte passar er så har jag
andra.”
Ta reda på vad partierna och dina kommunpolitiker tycker. Det
enda vi vet med säkerhet vet är att inget kommer att bli som det har
varit. Inget är som det ska heller. Du väljer hur det ska bli.
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Omslaget: Anders Friis siktar mot nya höjder.
Lilla bilden: Helena Jacobsson (Gunns Mode) fick Köpmanspriset när
Johan Wester delade ut priserna på kommunens näringslivsfest.

Utgivningsdagar
Nummer
Augusti
September
Oktober
November

Manusstopp
1 augusti
29 augusti
3 oktober
31 oktober

Utgivningsdatum
20-21 augustiValspurt
17-18 september
22-23 oktober Halloween, Höstlov, Allhelgona, Fars dag
19-20 november
Black friday, Cyber monday,
Julmarknader, Julskyltningar

Övriga utgivningsdagar finns på söderåsportalen.se

Redaktion
ANSVARIG UTGIVARE
DANIEL KRISTENSSON
daniel@adaptmedia.se

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

LAYOUT, ANNONSER
PÄR LUNDQVIST
par@adaptmedia.se

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

FOTO, VIDEO
TEAM SANDRA

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

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.

Årets Miljöpris i Klippan 2022
Centerpartiet i Klippan delar årligen ut Miljöpris för att uppmärksamma enskild person, förening eller företag som är verksam inom Klippans kommun och bidrar med en värdefull insats
för miljön.
Årets pristagare ”Forsby ängar”, som drivs av Emelie och Per Hult,
tilldelades priset för deras ekologiska gård med nötdjur och får
som drivs i samklang med naturen – ett jordbruk med regenerativt
fokus. Allt de gör syftar till att skapa bättre förutsättningar för
jorden de brukar. De vågar testa nya saker, samtidigt får vi en
levande landsbygd med småföretag. De har också involverat sig i en
stor solcellspark som är ett framtida energisystem. Företaget drivs
helt i linje med Centerpartiets anda med ekologiska och närodlade
råvaror. Torsten och Christer Johansson från Centerpartiet delade
ut priset.
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HELA KOMMUNEN
SKALL LEVA!
Centerpartiet i Klippan vill speciellt lyfta fram
följande frågor under mandatperioden 2023-2026.
LANDSBYGD

All odlingsbar och högkvalitativ
åkermark skall skyddas och
bevaras.
Ökat stöd till vägsamfälligheter.

NÄRINGSLIV
OCH FÖRETAGANDE

Stärka förutsättningarna för det
lokala näringslivet och arbets
modellen ”en väg in i kommunen”
samt uppmuntra lokalt företagan
de och entreprenörskap.
Utveckla industrioch kulturarvet
inom Pappersbruksområdet i
Klippan.

TRYGGHET
OCH SÄKERHET

Utvidga lokal samverkan
mellan kommun, polis, vaktbolag
och försäkringsbolag.

FÖRSKOLA OCH SKOLA

Minskade barngrupper inom för
skolan och bättre förutsättningar
för uteaktiviteter samt valfrihet
inom barnomsorgen.
Likvärdiga grundskolor med be
hörig personal och hög kvalitet.
En Gymnasieskola med fler
yrkesinriktade alternativ.

Utveckling av SFI i syfte att ge
goda förutsättningar för integra
tion.
Näringsrik, närodlad och årstids
relaterad skolmat.
Minskad plastanvändning och
fokus på hållbarhet.

TEKNIK OCH SERVICE

OMSORG OCH STÖD

Bättre hemtjänst och införande
av hemtjänstlyftet.
Familjens hus i Klippan får filialer
i Ljungbyhed och Ö. Ljungby.
Förkortad handläggningstid av
LSS.
Färdtjänsten bibehålls i ”Lokal
drift” (ej Region drift).
Förebyggande äldreomsorg med
hög beredskap för pandemier.
Luftkonditionering på alla äldre
boenden.
Näringsrik, närodlad och säsongs
relaterad mat till de äldre.

KULTUR OCH FRITID

Utveckling av Klippans Badhus
med fokus på ökad tillgänglighet
för alla.
Integrerade Folk och skol
bibliotek.
Utveckla Musikskolan och det
lokala musikarvet.
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Utvidga förutsättningarna för
motionsoch breddidrott samt
förbättra skötseln och utöka
kommunens Strövstigar.
Utvidga samverkan mellan
Konsthall  Musikskola  Huvud
bibliotek.
Öka trafiksäkerheten inom våra
tätorter och på landsbygden.
Förbättrad vinterväghållning samt
säkra gång och cykelvägar
Bilda ett estetiskt råd i syfte att
lyfta fram tätorternas kultur
värden.
Hållbarhet och långsiktighet skall
prägla kommunens fastighets
bestånd. Lokalerna skall vara
tillgänglighetsanpassade.

KOMMUNALA BOLAG

Treklövern (fastighetsbolag)
satsar på rimliga hyror, blandade
boendeformer och ett fullgott
fastighetsunderhåll.
NÅRAB utvecklar sina ÅVC
(återvinningscentraler) utifrån ett
hållbarhetsperspektiv och flexibla
öppettider.

SAMARBETE ÖVER
KOMMUNGRÄNSERNA

Söderåsens Räddningstjänst
(Klippan och Åstorp) planerar för
en ny och tidsenlig Brandstation
samt utvecklar samverkan med
civilförsvaret.
Söderåsens Miljöförbund avsätter
resurser för förebyggande arbete
utifrån gällande lagstiftning.

Vill du veta mer
? Se hemsidan:
www.centerpar
tiet.se/lokal/ska
ne /klippan/star

tsida
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Just nu har vi
fullt upp med
våra befintliga
projekt. Därför
tar vi paus till
15 sept. med
nya offerter.

Ecochair Lärk set
2 stolar + bord + kuddar

5495kr

Avloppsspolning

Rörinspektion

Snickare

sökes !

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Underhållsspolning

Taktvätt

Blomma 199kr

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

SVERIGEPREMIÄRER PÅ BIO GRAND
SVERIGEPR

EMIÄR 1 J

ULI

E
SVERIGEPR

MIÄR 13 J

ULI

TOP GUN: MAVERICK

MINIONER: BERÄTTELSEN OM GRU

DOWNTON ABBEY: EN NY ERA

Action, Drama

Animerat, Äventyr, Komedi, Familj

Drama, Romantik

Rollerna: Tom Cruise,
Jennifer Connelly, Val Kilmer

Ett animerat äventyr för hela familjen.

Rollerna: Dominic West, Laura
Haddock, Maggie Smith, Michelle
Dockery, Hugh Bonneville, Jim Carter.

onsdag 22 juni kl 19:00
söndag 26 juni kl 19:00

fredag 1 juli kl 19:00
söndag 3 juli kl 19:00
onsdag 6 juli kl 19:00

Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7

onsdag 13 juli kl 19:00
fredag 15 juli kl 19:00
söndag 17 juli kl 19:00

Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

5

Mot nya höjder
Friis Scaffolding som utgår från Ljungbyhed monterar
byggnadsställningar och väderskydd till byggföretag
och privatpersoner runtom i Skåne. För tillfället bygger de högt på Elineberg inne i Helsingborg där de 35
meter höga husen renoveras av MTA bygg och Friis
Scaffolding bygger ställningar på höjden.
– Vi har ett bra samarbete med Er Byggare i Klippan och andra
lokala företag. Nu har vi även börjat samarbeta med MTA bygg
som har verksamhet i Halland och Skåne, säger Anders Friis.
Alla byggarbetsplatser måste tänka på säkerheten. Särskilt
viktigt är det vid arbete ovan mark. Byggnadsställningen
är viktig. Både montörerna som bygger ställningarna och
alla som ska jobba där uppe behöver en säker arbetsplats.
– Vi arbetar med kvalitet och säkerhet. Företaget växer hela tiden
eftersom efterfrågan ökar och vi har ett gott rykte om oss, berättar Anders.
Det råder brist på ställningsbyggare i Sverige
samtidigt som byggbranschen skriker efter
ställningsföretag som kan bygga ställningar.
Friis Scaffolding växer på höjden och bredden, 16 montörer och totalt 21 anställda växer företaget varje år och det är främst lokala
arbetstagare som anställs.

Byggnadsställningar
Säkra upp din arbetsplats!
Ställningar till:

MEDLEMSERBJUDANDE!

SPECIALPRIS PÅ
JOTUN DEMIDEKK
ULTIMATE.
HELA SOMMAREN!

Följ oss på
Facebook och
Instagram

ÖPPETTIDER
Vardagar 7 - 18
Lördagar 9 - 13

– Villor
– Höghus
– Lägenheter

– Scener
– Väderskydd
– Special

Ring för en kostnadsfri offert eller rådgivning

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33
info@friisscaffolding.se
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KD I KLIPPAN - VI SOM
STÅR UPP FÖR VARANDRA
• Vi vill satsa på skolan, alla barn ska ha likvärdig skolmiljö.
Östra Ljungby behöver ny idrottshall.

• Alla barn och familjer ska få insatser i tid och på ett
samordnat sätt.

• Minska antalet omsorgs kontakter inom hemtjänsten och
gör personalen delaktig.

KLIPPAN

Annons .indd 1

2022-05-30 12:11
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KLIPPAN-CHECKEN

ENING

PMANNAFÖR
KLIPPANS KÖ

KEN
KLIPPAN-CHEC
100 kr
atum

Gäller 1 år

från utskriftsd

Klippan den

Presentkortet gäller i alla våra medlems
butiker. Du kan köpa presentkortet hos
Klippa
n cent
rum Guld o Silversmedjan på Storgatan 46,
här é
vi......
Klippan (Obs: endast kontantbetalning).
utfärdare

Nr:4321

Foto: Patrik

www.köpiklippan.se

Klippans Köpmannaförening, Storgatan 46, 264 33 Klippan
klippanskopmannaforening@gmail.com • www.köpiklippan.se
Adapt Media, Ahlins Möbler, Apoteket AB, Basthi, Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus Växtbutik, Blommor från oss, Klippan, Colorama, Elins fyra tassar, Eufloria, Glasögonhuset,
Guld o Silversmedjan, Gunns Mode, Hard Rock ECO Salong, Klinik & Shop, ICA Kvantum, ICA Nära, Klippans Bokhandel, Klippans Kommun, Klippans Trafikskola,
LloydsApotek, Norrehus, Optimera, Pantzars Ljud & Bild / Euronics, Preem Klippan, SportKlippan / SportRingen, Stigs Auto-shop, Sweet Harmony, Söndraby EL / Elon,

Axelsson
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Redo för
sommaren?
Ungt företagande i Klippan
Årets avslutning av Ung Företagsamhet och utbildningen
UF-företagande var läraren Lars-Göran Borgkvists sista
innan han går i pension. Efter 20 år med UF konstaterar han
att det är det roligaste ämnet i skolan.

Vi har
fläktar och
portabel
AC!

Sista året med UF gav Lars-Göran det mest
framgångsrika och lönsammaste företaget i
skolans historia. UF-företaget ”Pussel” hade
skapat pussel med motiv av Ebba Kristina
Wingårdh, en konstnär med lokal anknytning.
Ett återkommande tema bland företagen var återbruk. Det var
allt från kläder till stearinljus och vaser. Eleverna höll alla bra
presentationer om sina UF-företag innan
juryn, bestående av Krister Andersson
och Fredrik Hofvendahl från Swedbank
samt Burim Nikqi från Klippans Kommun, delade ut priser till årets främsta
UF-företagare.

Solcellsbelysning
från 69:LIGHTSON
Trädgårdsspotlight Optica

359:Art nr 108330

SPARA
196:-

VI HAR MYCKET
ATT PRATA OM!
Välkommen på medlemsmöte.
Läs mer på mp.se/klippan

KONSTSMIDE
Bordslampa ute Positano

899:(ord. pris 1 095:-)
Art nr 116432 vit
Art nr 116433 svart

ÖPPETTIDER I SOMMAR
V. 27-30 (4/7-30/7)
Måndag - Fredag 9.30 -17.00
(Lunchstängt 12-13)
Lördag 9.30 – 13.00
Söndag Stängt

Järnvägsgatan 28 KLIPPAN, Tel 0435 139 60
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Välkommen
till Tandense

- din nya tandläkare i Klippan

95:-

Öppningserbjudande

17%

rabatt

BASUNDERSÖKNING
Vi belastar inte ditt allmänna tandvårdsbidrag.

17% i öppningsrabatt på
alla behandlingarna

Tandreglering med

osynlig tandställning
Tandreglering är det som många
vardagligt kallar för ’tandställning’.
Tack vare genomskinliga skenor kan
vi ge dig säker tandreglering, utan att
förstöra ditt leende.

– Modern, digitaliserad tandvård
Det ger bättre resultat, men framför allt blir behandlingen
både behagligare och snabbare för dig.

– Guidad implantatbehandling

Lisbet Nielsen och Ullice Ingmarsson på julmarknaden
i Hembygdsparken 2021.
Foto: Privat

Bokrelease

på Åby marknad
Studiecirkeln tar aldrig slut för Klippanskrivarna, utan drivkraften att sätta livet på pränt lever vidare.

Det började med en studiecirkel 2014
under ledning av journalisten och
barnboksförfattaren Thomas Ekberg,
bördig från Klippan. I samband med
Åby marknad finns Klippanskrivarna på plats med försäljning av
sin femte bok med berättelser från
Klippan.
– Vår nya bok innehåller bland annat
historien om Folkets hus i Klippan
men även andra personliga berättelser
som tar sin utgångspunkt lokalt här
i Klippan. Även noveller och dikter
finns med i boken, boken är lika
blandad som vi som skriver. Just den här
blandningen av olika åldrar och att vi är fem kvinnor och två män gör
att vi har en speciell dynamik, säger Lisbet Nielsen.
Förutom att de säljer boken på Åby marknad kommer den att
finnas till försäljning i bokhandeln i Klippan.

Besök gärna vår hemsida, tandense.se
Öppet måndag-fredag kl 07.30-19.00, lördag 08.00-13.00.
Erbjudandena gäller t o m 1/7-22

Vi är en av landets modernaste och
mest digitaliserade mottagningar!

Storgatan 26, 264 33 Klippan | 0435-400 900 | info@tandense.se

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

Med 3D-röntgen och möjlighet att först prova i dator når
vi en exakt och korrekt placering av skruvarna i käken.

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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REASTART

TISDAG 21 JUNI KL. 10

A
KOM OCH F Y N Den
i o c h u t a n f ör bu t
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20 -50 %
Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre 10-18 • lör 10-13
Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se

Affisch-A4.indd 1

2022-04-05 09:02
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Mystiken kring midsommarafton
Enligt legenden är sommarsolståndet en natt full av ondska,
en natt där häxor tar sig till Brocken, den högsta toppen i
Harzbergen i norra Tyskland.
För att avvärja dessa kvaststickhäxor och deras onda trollkammare, tänder danskarna bål för att hålla de läskiga krafterna i
schack. Och om det inte vore nog kommer själva brasorna att
krönas med en häxfigur. Midsommareldar tändes även i de gamla danska provinserna Skåne och Blekinge tills senare delen av
1800-talet och in på 1900-talet.
Torsdagen den 23 juni firas Sankt Hans aften i Danmark,
dagen efter firar vi midsommarafton i Sverige. Midsommar
betyder ’mitt i sommaren’, och ordet fanns redan i fornsvenskan
(miþsumar). Mer exakt står dock midsommar för tiden när solen
står som högst på himlen, sommarsolståndet.
Ursprungligen inföll midsommardagen den 24 juni på Johannes Döparens dag. Det var han som enligt evangelierna i Nya
Testamentet döpte Jesus. Ett annat namn för Johannes är Hans,
och i Danmark och Norge kallas därav midsommarhelgen Sankt
Hans.

Midsommarafton innebär
förhoppningsvis sol, jordgubbar,
men också olika sorters hemlagad
sill, rökt ål och kall/varmrökt lax
från oss på Dymöllans Ålrökeri.
Våra öppettider vecka 25:

Måndag-Onsdag .......................10-17
Torsdag.....................................10-18
Midsommarafton .....................10-14
Midsommardagen ................ STÄNGT
Söndag .....................................10-16

I bondesamhällets folktro var midsommarnatten en av årets mest
magiska nätter, då naturen flödade av krafter och övernaturliga
krafter var i rörelse. Läkeväxter ansågs vara extra kraftfulla och
samlades därför under midsommarnatten. På en del ställen besökte man även speciella midsommarkällor och drack av vattnet i dem för att få hälsa och kraft. Genom åren har det druckit
mängder med brännvin under midsommar. Kryddad sprit är en
skandinavisk företeelse som man började med under 1500-talet
av medicinska skäl. Här kring Söderåsen är Snälleröds den mest
kända brännvinstillverkaren även om Hyllstofta bränneri fanns
kvar fram till 1971. Fast traditionen att bränna sitt eget brännvin
levde kvar länge i trakterna kring Hyllstofta även efter bränneriet
lagts ned. Destilleriet Snälleröds lever vidare och hantverket har
en lång tradition. Här vid foten av Söderåsen har man producerat
snapsar sedan 120 år tillbaka.
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Grilla ekologiskt
nöt-, lamm-,
och griskött!
SEJRBO & SON AB Klippan

Prisbelönta
charketurier

Öppet: tors 10-18, fre 10-18, lör 10-13
Midsommarveckan: ons 14-18, tors 10-18
Stängt midsommarafton och
midsommardagen

bjarhusgardsbutik.se
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Gäller ordinarie pris på
More™ Hörapparater.
Erbjudandet gäller tom aug. 2022

20%

ETS
RABATT I ÅR
MPANJ
SOMMARKA
mar!
Glad som

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

Framtidens

hörapparater är här
Traditionella hörapparater är avsedda för att fokusera på tal
som kommer rakt framifrån. Men det är inte det bästa sättet
att behandla en hörselnedsättning med.
En sådan begränsad åtkomst till bakgrundsljud förhindrar
naturlig hörsel och att hjärnan får all ljudinformation den behöver. Hjärnan behöver mer ljud stimuli och komplexa ljudmiljöer
innehåller så mycket mer än bara tal. Hjärnan har därför utvecklats för att hantera all denna information och göra den förståelig.
Med AI-teknologi (artificiell intelligens), audiologiskt även kallad
"BrainHearing", fångas alla ljud upp så att hjärnan kan identifiera dem, lokalisera dem och bestämma vilka ljud den ska lyssna
på.
MORE är de senaste hörapparaterna som får dig att höra allt
som sker i din omgivning. Detta tack vare en banbrytande ny
teknologi där hörapparaten efterliknar hjärnans funktioner och
har lärt sig att identifiera olika typer av ljud in i minsta detalj, så
att hörapparaterna vet precis hur ljuden ska återges. Forskning
visar att hjärnan behöver åtkomst till hela ljudmiljön för att på ett
naturligt sätt ge ljud en mening.
För att kunna uppskatta BrainHearing fullt ut måste du låta din
hjärna uppleva skillnaden. Hos Hörselspecialisten i Klippan
kan du prova de senaste MORE-hörapparaterna med Brain
Hearing-teknologi. De erbjuds just nu på en sommarkampanj
under juni – juli – augusti. Låt din hjärna uppleva fördelarna
samt de skillnader mot vad en vanlig hörapparat kan erbjuda.

VISSTE DU ATT?
Dina öron samlar in ljud, men det är hjärnan som tolkar
ljuden. Bra hörsel hjälper hjärnan att hålla sig frisk hela livet
och bidrar till att förhindra många andra hälsoproblem, som
tex risken för att få demens. Hälsosam hörsel resulterar i en
hälsosam hjärna.

MIDSOMMARGOTT!
DELIKATESSEN
Ni hittar sillinläggningar, varmrökt lax,
Janssons frestelse mm i vår delikatess.

NÄRODLADE JORDGUBBAR
från Munka Ljungby. Säljes vid parkeringen.

NYSKÖRDAD FÄRSKPOTATIS
direkt från Anders Jönsson i Kvidinge.
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ÖPPETTIDER I MIDSOMMAR:
Midsommarafton 7:15-16 • Midsommardagen 8-20
LJUNGBYHED
0435-44 10 30
www.hemkopljungbyhed.se
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Italiensk Hantverksglass

Njut av närproducerad
italiensk gelato.
Öppet: onsdag - söndag 13.00-19.00
Vi finns på Norra Kyrkogatan 9 i Kvidinge

7 platser

at

Sommarens helgsemester känns som ett besök i Italien. Njut
av allt det goda som erbjuds i Övarp, Källna och Kvidinge,
allt inom en mils radie. Ett helgbesök fyller kylskåpet och
frysen med god mat och du hinner med en god fika med liksom många nya fina växter till din trädgård eller balkong.

Mickes glassateljé

På Norra Kyrkogatan 9 i Kvidinge säljs det äkta handgjord och
närproducerad gelato, italiensk glass. Du kan välja mellan att
köpa kulor i strut eller bägare. Receptet på glass kommer från
italienska Bologna, resultatet är en krämig och smakrik glass.
Massor av olika smaker varje dag. Det blir en livslång kärlek efter
ett besök i Mickes glassateljé. Passa på att sitta ner i trädgården
och njut.
Kvidinge

ÖPPET alla veckans dagar kl 10-17
MIDSOMMAR – Jordgubbar och potatis
Öppet midsommarafton kl 9-11
Öppet midsommardagen kl 13-17

STOR PLANTMARKNAD

med allt vi odlar, grönssksplantor,
sommarblommor med mera
Stora blomamplar 150 kr
4 för 400 kr
Zonalpelargon
25 kr 10 för 200 kr
Sommarblommor
i kruka
35 kr 10 för 270 kr

KAFFESERVERING OCH GLASSCAFE

Fyra sorters hembakat med kaffe

85 kr

www.sannagarden.se • 0739-95 27 63

Vägbeskrivning: I Kvidinge - följ skyltar mot Sånnagården.
Kör ca 1,5 km. Ligger på höger sida bredvid växthusen.

VIKING FÅGEL

som
Familjeföretaget
gar,
föder upp kycklin
h gäss
kalkoner, ankor oc
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

Sånnagården

Den skånska gården med gammeldags charm och mysig kaffe
servering. Här finns även gårdsbutik med blommor och när
odlade grönsaker från gården, tomater, gurkor, paprika, sparris,
jordgubbar, nypotatis och mycket mer.

Viking Fågel

Här föds gäss, kalkoner och kycklingar upp på gården sedan
1994. I gårdsbutiken kan du hitta anka, gås, kalkon, ungtupp och
majskyckling. Gårdsbutiken för dig som värderar en djurvänlig
uppfödning och samtidigt vill njuta av fågelkött av hög kvalitet.
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tt besöka till helgen
Mediterranean Garden

Här hittar du en massa sköna växter från odlarna på Sicilien och
i Spanien. Dennis har 25 års erfarenhet av växter och blommor
från Medelhavet, vilket är din garanti för kvalitetsväxter till
drömpris.

Källgårdens handelsträdgård

Anspråkslöst smälter Nils-Eriks växthus in i miljön i Källna.
Sedan 1971 handelsträdgården funnits här och är en livsstil där
gränserna mellan vardagen i sitt intilliggande boningshus och
växthusen är helt utsuddade. Här odlas och säljs säsongens växter.

Tavernan i Källna

En “hemma hos”-delikatessbutik med fokus på italienska och
lokala producenter å bord och i hyllor står noga utvalda delikatesser härligt presenterande. Här hittar du tillbehören till minglet,
ingredienserna till din egenbakade pizza eller pasta, sötsakerna
till fikat och den perfekta “gå bort presenten”. Utöver speciella
olivoljor, annorlunda tomatsåser och pestosorter du aldrig hört
talas om – säljer butiken även en del lokala produkter från Skåne
och Sverige.

Mediterranean Garden
by Källna

Öppet under juni och juli:
Fredag 10-15 • Lördag 10-15 • Söndag 12-15

Säsongens växter
KÄLLGÅRDENS
HANDELSTRÄDGÅRD
Agards Väg 17, Källna
Öppet lördagar 11-14

Butik med smaker
från Medelhavet
i Källna
Öppet lördagar 11-14
Agards väg 13, Källna

Håll utkik på FB och instagram

Övarps gårdsbutik

Uppskattar du god mat till ett bra pris och tycker det är viktigt
djuren haft det på sin resa genom livet, från födsel till slakt? Då är
är det till Övarp du ska ta dig. Det finns även möjlighet att besöka
djuren i hagarna kring gården. Här finns något för alla, nöt, gris,
lamm, ägg eller korv och hamburgare till grillen.

SOMMARENS

godaste kött till grillen!
Öppet i midsommar:
Torsdag 23/6 14-19

Grillning av hamburgare och försäljning av fin grillmat.

Midsommarafton: 10-12
Midsommardagen: stängt
Söndag : 10-14
Vår webbshop är alltid öppen – www.dinköttlåda.se

0435-210 00 | Övarp 4082, 264 94 Klippan
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STCC sätter Ljungbyhed i fokus
MOM Events har lyckats skapa liv och rörelse på Ljungbyheds
Motorbana, tidigare mer känt som flygflottiljen F5. De bedriver
halkkörning, konferenser och event som har fordon inblandade.
Helgen 3-4 juni var det skandinavisk elitracing när STCC gasade
igång. Racingbilar av alla olika kategorier brände gummi och skapade fart på motorbanan. MOM Events har dessutom engagerat Ljungbyhedsskolans elever och lärare. Lina Sandén är lärare i årskurs fyra
som besökte eventet och fick en rundvisning av Ted Johansson.
– Eleverna har jobbat med häften, skapat egna racingstall och de olika positio
nerna. Även gjort egna bilar av kartong med namn och loggor. Eleverna har
varit engagerade och längtat efter den här dagen, säger Lina.
Ted Johansson berättar att de tryckt upp ”STCC junior”, skolmaterial
med arbetsuppgifter och en vikbar bil som de fått färglägga och skriva
namn på.
– På det här viset kan vi bidra med uppgifter som knyter an till skolans läro
planer samt knyta ihop näringslivet och skolan. Vill få ihop det till att engagera
alla i skolan.
Tobias Brink, Brink motorsport, har gjort en inspirationsfilm som alla
eleverna som de når via QR-kod. Under rundvisningen fick eleverna
träffa Tobias och provsitta hans racerbil.
MOM events vill vara en aktiv del av Ljungbyhed med omnejd. Det
ligger i deras intresse att hitta nya målgrupper och stimulera motorsportintresset hos unga. Det är ingen slump att de tilldelades ”Årets
näringslivspris 2020” med motiveringen hur de skapar stolthet för
orten är goda ambassadörer för Klippans kommun. Mikael Bern och
Ted Johansson har lyckats göra motorsport till en nationell angelägenhet och Ljungbyhed till ett nav för detta. STCC är en bekräftelse och
ett givet besöksmål både för oss i kommunen och alla besökare.
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Vi önskar er alla en
riktigt skön sommar!
Marknaderna
Vi ﬁnns på plats på Åby marknad och Ljungbyheds Gammelmarknad.
21 juni – Åby marknad (inne i Klippan)
19-20 augusti – Ljungbyheds Gammelmarknad

VI HAR KLÄDER FÖR ALLA VÄDER
n
e
a
l
l
a
r
a
k
s
Vi ön
!
r
a
m
m
o
s
d
a
l
g

Ta med kupongen och få

20%

rabatt på en vara på ord pris.
Namn:

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

Adress:

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

Telefon:

.........................................................................................................................
Erbjudandet gäller till och med 30 juni, 2022.
Max 1 köp/hushåll. Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

SPORTRINGEN
Hembygdsgatan 2, Klippan 0435-156 90
Mån-fre 10-18, lör 10-14
www.sportringen.se
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I Riksdagsvalet röstar vi alla olika, men
i kommunalvalet röstar vi alla på
Din och min röst på

Vår Framtid
www.varframtid.com
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Sparbanksstiftelsen Skåne
och Swedbank stöttar lokalt
Föreningslivet har haft det tufft under pandemin och
föreningarna får stöd till olika projekt för att stötta
ungdomsidrotten.
Bo Svensson, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Skåne,
är imponerad över föreningslivet och är glad över att få
vara med och stödja lokala verksamheter tillsammans med
Swedbank.
– Det är oerhört viktigt för Sparbanksstiftelsen att stödja lokalt
föreningsliv och lokala verksamheter vars arbete bidrar till en me
ningsfull fritid för massor av barn och unga, säger Bo.
Några av föreningarna som får ekonomiskt stöd är Ljungbyheds IF som ska arrangera landslagets fotbollsskola i
sommar med spelare från ungdomslagen som blir ledare.
De yngre som deltar får förutom fotbollslek och träning av
ungdomsledare, en T-shirt, boll, vattenflaska och diplom.
Fotbollsskolan bygger gemenskap och klubbkänsla med
tillhörighet och vänskap. En utspark från Ljungavallen
ligger Ljungbyheds golfklubb som ska arrangera ”Provapå-golf” för sommarlovslediga barn. Åsa Hjelm-Berg från
golfk lubben berättar att prova på dagen för ungdomar är
den 13 och 20 juni kl 10-12. Klippans starkaste förening
som sysslar med tyngdlyftning, Klippans kraftsportklubb,
ska arrangera ungdomsläger och utbildning i ren idrott,
dvs mot doping. Klippans musikkår och SPF seniorerna
fick även de ekonomiskt stöd till sina projekt.
– Vi ska använda pengarna till rekrytering av tidigare musikan
ter och försöka få tillbaka dem i musikkåren. Alla de som spelat
någon gång vill vi ha tillbaka, säger Christer Ohlin som är
ordförande i musikkåren.
SPF seniorerna ska arrangera utbildningar för äldre för
att göra sina medlemmar motståndskraftiga mot telefonbedragare samt hur man använder IT tjänster som digitalt
Bank ID och Internetbanktjänster. Sist men inte minst fick
Riseberga Färingtofta Hembygdsförening stöd för sin satsning på EPA/A-traktor ungdom.

LADDA BILEN?
Vi har rätt laddbox. Både för ditt hem och ditt företag.
Installerat av riktiga elektriker.

Föreningssidan

Framgångar för Klippans brottarklubb

Sveriges bästa kvinnliga brottare

Det blev framgångar när KBK deltog med 11 brottare i
FT-Cupen som samlade 498 brottare fördelat på 79 klubbar.
Bäst gick det för Saga Beck som tog guld i 49 kg.

SM i brottning avgjordes 21-22 maj i Varberg. För Klippans
BK gjorde Nova Bergman succé i 57 kg-klassen där hon, ut
över vinst i finalen, även utnämndes till Sveriges bästa
kvinnliga brottare.

KBK hade 2 brottare med i landslaget när Nordiska Mästerskapen
för ungdomar avgjordes i Tallin, Estland. Wilma Skoog kom 2:a i
65 kg och Hugo Svahn kom på 13:e plats i 80 kg.

– Det var en kul tävling med två bra matcher innan finalen. Det är ändå
min första säsong som senior, säger Nova.
Det är stort att vinna ett SM-guld med 10-0 i finalen, det är ännu
större att dessutom utses till Sveriges bästa kvinnliga brottare. Nu
väntar läger och tävlingar för Nova inför VM i höst.

Saltito dansade in sommaren
Saltitos dansgrupper höll dubbla shower under Kristi
himmelsfärdshelgen vilket lockade hundratals åskådare till
Klippans idrottshall.
Föreningens ledare och medlemmar bjöd på en fartfylld show
med en blandning av olika dansstilar – balett, jazz och hiphop.
Showen går att genomföra tack vare ideellt arbete av föreningens
aktiva och föräldrarna till dansarna som bygger scenen och
mycket annat bakom kulisserna.

Tack till Föreningssidans sponsorer!

Föreningssidan
Succé för Klippanspelen

Skånesims paradag i Klippan

Klippans friidrott arrangerade Nordvästra Skånes största friidrottstävling, Klippanspelen sista helgen i maj på Åbyvallen.

Alla Skånes parasimmare var inbjudna till en heldag med
simning och andra aktiviteter.

Hundratals starter och friidrottare från hela Skåne och Halland
tävlade i olika grenar. Många tävlingsmotiverade ungdomar fick
prova på att tävla i solsken och på ett balanserat sätt. Många glada
miner och lyckliga stunder på löparbanan, i grusgropen och på
läktaren.
– Ett stort tack till alla funktionärer och sponsorer som såg till att tävlingen
kunde genomföras. Vi har verkligen medvind i föreningen för tillfället.
Friidrott har grenar som passar alla, hälsar Jenny Kaunitz från
Klippans friidrott.

En av ledarna var fd landslagskaptenen Isabel Heed som coachade. På plats fanns även René och Anna Melgar, tränare från Ystad
simsällskap. Från Klippans simsällskap var tränaren Lillian
Johansson en av tränarna i bassängen. Parasimning är inkluderande och handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja
hinder. En lyckad dag både i bassängen och utanför. Besöket i
Skateparken gjorde succé hos deltagarna!

Medaljregn över unga lyftare
Det lyftes medaljer när UDM och U14 DM avgjordes i
Landskrona.
Det var riktigt skoj att se sammanhållningen och glädjen hos
alla. Bonus blev medaljregnet av alla dess valörer och i klasser.

Tack till Föreningssidans sponsorer!
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På gång i kyrkan!
Sommarcafé i Ljungbyhed

MUSIK i
Sommarkväll
Välkommen att njuta av
musik på torsdagskvällar i
pastoratets kyrkor, med
början 23/6. Samtliga startar
kl 19.00, gratis inträde, ingen
biljett eller bokning behövs.
Insläpp kl 18.40.
Programmet
hittar du på
vår hemsida.

Vi ses på Åby marknad
den 21/6. Välkommen!

I vårt tält bjuds det på samtal och
kaffe med kaka. Även lotteri och
försäljning av smått och gott.

Tre tisdagar har vi sommarcafé
med fika och samtal kring olika
bibliska gestalter. Fika 20:-.
Tisdag 28/6, 5/7 och 12/7
kl 14.00–15.30, i församlingshemmets trädgård.

Sommarens vägkyrka
S:t Petri 26/6–10/7
• Öppet dagligen kl 11–18
• Café med fika och lätt lunch
• Andakt kl 14 mån–fre
• Försäljning av smått & gott
• Aktiviteter för barn & vuxna
• Frälsarkransvandring
• Värdar finns på plats
• Guidade visningar
Läs mer här

Korvgrillning i Ö Ljungby

Korv med bröd och en enkel kopp
kaffe för 20:-. Vid regn – inställt.
Fredag 1/7 kl 12.00 på
uteplatsen vid församlingsgården.

Pilgrimsvandring i
sommarkvällen

Vi vandrar ca 3-4 km tillsammans
i lugnt tempo. Ta med egen fika.
Kläder efter väder, bra skor att gå i
och vattenflaska rekommenderas.
Tisdag 12/7 kl 18.00 ses vi vid
Vedby kyrka.

G U D S TJ Ä N S T E R

Söndag 19 juni

10.00 Mässa i Riseberga kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka

Midsommardagen 25 juni
14.00 Mässa i S:t Petri kyrka

Söndag 26 juni

10.00 Gudstjänst i Färingtofta kyrka
14.00 Mässa i S:t Petri kyrka

Söndag 3 juli

10.00 Gudstjänst i Färingtofta kyrka
14.00 Gudstjänst i S:t Petri kyrka
17.00 Gudstjänst i Källna kyrka

Söndag 10 juli

14.00 Gudstjänst vid Ljungbyheds hembygdsstuga
14.00 Mässa i S:t Petri kyrka
17.00 Mässa i Ö Ljungby kyrka

Söndag 17 juli

10.00 Mässa i Riseberga kyrka
14.00 Mässa i S:t Petri kyrka
17.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka

Söndag 24 juli

10.00 Mässa i Färingtofta kyrka
14.00 Mässa i S:t Petri kyrka
17.00 Friluftsgudstjänst vid Källna
sockenstuga

Söndag 31 juli

10.00 Gudstjänst i Riseberga kyrka
14.00 Mässa i S:t Petri kyrka
17.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka

Söndag 7 augusti

10.00 Mässa i Färingtofta kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Mässa i Ö Ljungby kyrka

Söndag 14 augusti

10.00 Gudstjänst i Riseberga kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Källna kyrka

Söndag 21 augusti

10.00 Gudstjänst i Färingtofta kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka

Detta är bara en del av allt det vi gör. Följ oss för att hålla koll på allt som händer i pastoratet!
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Information från Klippans kommun

2022
SOMMARBOKEN 2022
Hur? Läs fem böcker och skriv kort
om dem. När du är klar får du ett
gåvokort på en bok och en badbiljett.
Hämta ditt sommarbokshäfte på något
av biblioteken i Klippans kommun.
För vem? För dig mellan 6-20 år.
När? Gäller t.o.m. 31 augusti 2022.

SOMMARLOV
FÖR ALLA

Trevlig sommarläsning!

Spana in årets
sommarlovsprogram på
klippan.se/sommarklippan
Mer info på klippan.se/sommarklippan

PROGNOS
Peter Stridsberg & Maria Friberg
PROGNOS
2 juli - 28 augusti 2022
Peter Stridsberg & Maria Friberg
2 juli - 28 augusti 2022

Bild skapad av Moa Göthe, Höganäs kommun

Bibliotekens
sommaröppettider
1/6 – 21/8

KLIPPAN
Måndag
13-19
Tisdag
13-17
Onsdag
10-17
Fredag
13-17
Tidningsrummet är öppet under bibliotekets öppettider
samt 9-13 måndag, tisdag, torsdag och fredag.

Klippans Konsthall
Vernissage lördag 2 juli kl 15-18
Öppettider & info: klippan.se/klippanskonsthall
Vernissage lördag 2 juli kl 15-18
Öppettider & info: klippan.se/klippanskonsthall

Klippans Konsthall

LJUNGBYHED
Tisdag
13-17
Torsdag 15-19
www.bibliotekfh.se

ÖSTRA LJUNGBY
Måndag
14-19
Meröppet dagligen 9-21

Information från Klippans kommun

Firande för kommunens

FRAMGÅNGSRIKA NÄRINGSLIV
Näringslivskontoret i Klippans kommun bjöd in till en väl
besökt näringslivsdag den 25 maj.
Vädret var omväxlande när företagare och politiker samlades på
Lucy´s in the Sky i Ljungbyhed. Tidigare under dagen startade festligheterna med ett besök hos MOM-Events på Ljungbyheds Motorbana, där det förutom rundvisning bland de spännande företagen i
hangarerna blev halkkörning med Easydrift.

Pristagarna
Årets Tillväxtföretag 2021
Gelita Sweden AB

Årets Entreprenör 2021

Bertil Larsson stod för en historielektion och rundvisning på Ljungbyheds militärhistoriska museum.

Lars Andersson, Hemköp

Under kvällen serverades en festlig grillbuffé och för musikunderhållningen stod The Playtones. Johan Wester var kvällens konferencier och det blev mycket skratt när han presenterade och frågade
ut pristagarna. Kommunstyrelsens ordförande Hans Bertil Sinclair
delade ut Köpmanspriset 2019 samt Näringslivspriset för 2019 och
2020, liksom Årets tillväxtföretag och Årets entreprenör 2021.

Ted Johansson och Mikael Bern, MOM-Events

Det blev en lyckad festkväll med god mat och härlig stämning.

Näringslivspriset 2020
Näringslivspriset 2019
Fredrik Hjorth och Stefan Lindqvist, Er Byggare

Köpmanspriset 2019
Helena Jakobsson, Gunns Mode

23

!
t
t
o
g
r
a
m
m
o
s
d
i
M
Välkommen till vår butik!
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Java,
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Ord pris 200.85
63
Jämförpris: 126.

lt flak = 12 pkt
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1
Jämförpris: 111.1

Grillkorv
Scan, tunt skinn, 960 g.
Ord pris: 60.95
Jämförpris: 52.03

:
0
0
6

49.95

Torsdagen den 23 juni har vi lite försäljning utanför butiken med
jordgubbar, blommor, dill, gräslök och dagsfärska nypotatis.
Det blir även midsommarstämning med Monica och Andy som
spelar sommarmusik mellan 12 och 14. Perstorps Rotary klubb
kommer också att finnas på plats och sälja grillad korv från Per
i Viken klockan 11-14.

4 påsar Bilar
Ahlgrens, à 160 g.
Original.
Ord pris: 59.80

30:-

24 burkar Öl
Burgenfels Öl, 2,8%, à 0,5 liter
Ord pris: 111.80 Jämförpris: 6.25

75:+pant

2 påsar Bjärechips
à 200 g. Friterad i 100% Svensk rapsolja.
Ord pris: 47.90 Jämförpris: 87.50

35:-

4 flaskor Coca-Cola
Coca-Cola, Zero eller Fanta,
à 2 liter + pant
Ord pris: 95.80
Jämförpris: 7.50

Pågens Bageri - kanonerbjudande!

60:-

+pant

Valfri Hönöprodukt

20:-

20 burkar Coca-Cola

Jollekaka 400 g, Hönökaka 4-pack 450 g, Skärgårdskaka 750 g eller Sommarkaka 300 g. Ord pris 25.95-35.95

Coca-Cola,eller Zero
à 0,5 liter + pant
Hel låda
Ord pris: 129.95
Jämförpris: 8.00

80:240:-

+pant

24 flaskor Coca-Cola
Coca-Cola,eller Zero
à 0,5 liter + pant. Hel låda
Ord pris: 382.80 Jämförpris: 20.00

+pant

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp!
Vi önskar er alla en skön midsommar!
Hjärtligt välkomna till oss!

Midsommarafton 8-16 Mån-lör 7-21 Sön 8-21

Jette & Ingemar med personal

Priserna gäller vecka 25, 20-26 juni 2022. Res för slutförsäljning.
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