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Omslaget: Sisse och Anders på Dymöllans Ålrökeri startade en  
insamling till förmån för krigets Ukraina. En insamling som  
engagerade både privatpersoner och företagare.

Lilla bilden: Basthi och Lukas i Klippan anordnade modevisning för 
pensionärerna i SPF Seniorerna Åby Klippan.

Det finns ett engagemang 
kring Söderåsen!

Många valde under pandemin att stötta lokala företag och butiker i 
högre grad. Nu när kriget härjar i Ukraina och människor tvingas 
fly ställer människor upp här lokalt och engagerar sig för människor 
på flykt. Det visar den humanism och medmänsklighet som finns 
kring Söderåsen. Ingen kan göra allt men alla kan bidra med något. 
I skymundan av kriget i Ukraina har de lokala politikernas arbeten 
i styrelser, nämnder och kommunfullmäktige fortsatt. Det enträgna 
arbetet är centralt för demokratin, men det är samtidigt en tillvaro 
som allt färre tycks intresserade av. Det är tydligt att det finns ett 
politiskt intresse, men få vill lägga ner sin fritid och engagemang på 
ett politiskt parti.

Allting hänger ihop. Vill vi vaccinera oss mot maktfullkomliga 
män och despoter krävs det att engagemanget även finns på hemma
plan. När det diskuteras politik i exempelvis sociala medier måste det  
finnas en nolltolerans mot hat och hot. Här behöver rikspolitikerna 
och politiska journalister föregå med gott exempel. Att öppet visa sitt 
stöd kan göra en stor skillnad för de politiker som främst är vana vid 
att möta kritik. När få är engagerade blir det ännu viktigare att stötta 
de som vågat ta steget in i politiken. Hörnstenen i vår demokrati är 
det lokala engagemanget. Att göra det attraktivt att tillbringa sin 
fritid på politiskt engagemang och få dem som blivit aktiva att vilja 
stanna kvar borde vara högprioriterat.

Hur vi behandlar våra medmänniskor till hur vi väljer att stötta lokal 
handel till att hjälpa människor i vårt närområde, allting hänger ihop. 
Alla fantastiska människor som visar medmänsklighet är det som 
skapar det goda samhället. Är det något vi kan konstatera är att det 
råder en stark medmänsklighet och omtanke bland människorna  
i Klippans kommun. Det är ett engagemang som gör samhället 
starkt. Var stolt över att du bor här bland alla andra fantastiska och 
engagerade människor.

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Barnpyssel Något gott att äta!
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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

VÅRSTÄDAVÅRSTÄDA
UTEPLATSENUTEPLATSEN

Hyr en 

BONA SCRUBBER
för enkel och effektiv rengöring av 

uteplatsen. Ring och boka! 

ALCRO UTEPLATS
Skyddar träet och 

framhäver dess 
vackra egenskaper.

NYHET!

Gilla oss på FB

Vi ser till att ditt tak är fritt från mossa, alger och lav  
- med Grönfri som är biologiskt nedbrytbart

Rena tak
fina fasader

Låt ett proffs göra jobbet

Den 21 mars är det Internationella Downs syndromdagen. 

Personer med Downs syndrom har i nästan alla fall tre exem
plar av kromosom nummer 21. För att lyfta dagen lite ytterligare 
har initiativet rocka sockorna skapats. Genom att ta på sig olika 
strumpor visar man att man står upp för och hyllar olikheter.

nu är det Dags att...
Rocka sockorna!
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070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Snickare sökes!
Just nu har vi fullt upp  

med våra befintliga projekt.  
Därför tar vi paus till  

15 sept. med nya offerter.

Nytänk
blandat med skånsk tradition

Klippanföretaget Er Byggare har 
fullt upp för tillfället. Faktiskt har 
de så mycket jobb att anbudsdelen 
är satt på paus och att personalen 
på kontoret är ute och arbetar som 
snickare istället. 

Berget av jobb växte under Coronapan
demin och för att kunna leverera det 
företaget lovat har bland annat Fredrik 
Hjorth fått ta på sig snickarkläderna 
igen. Fredrik fokuserar på ett speci
ellt husbygge i Torekov som arkitekt  
Johan Sundberg ritat. Huset är i sibi
risk lärkträ men det som sticker ut re
jält är de två fasaderna på innergården 
som är helt i glas. Det största skjutpar
tiet av glas sitter i köket, är 13 m² stort 
och väger 800 kg.
– Huset har specialhyvlad sibirisk lärk till 
fasad och svåra konstruktionslösningar med 
mycket glaspartier. Alla fönster och dörrar 
går hela vägen från golv till tak, förklarar 
Fredrik.

Trots det moderna utseendet knyter 
det här huset faktiskt an till gammal 

skånsk tradition på flera olika sätt som 
snickeridetaljerna eller lockpanelen på 
fasaden. Två av Er Byggares snickare  
kommer att jobba heltid med huset  
varav Fredrik Hjorth själv är den ena.

Roliga jobb söker snickare
Er Byggare letar ständigt efter nya ta
langer som är intresserade av roliga 
och utmanande jobb där du som snick
are får använda din kunskap och tänka 
själv. Som snickare hos Er Byggare är 
inget jobb det andra likt och att kunna 
bygga och förslå lösningar och fixa till 
det mesta åt kunden är en grundförut
sättning. Detsamma gäller att du måste  
vara skicklig och noggrann.

Arkitektbyrån Johan Sundberg Arki
tektur har skapat ett hus av trä och glas 
där saker som fönstrens storlek, snyg
ga linjer kring möte mot marken och 
takets möte med väggar kräver snick
are som kan få ihop helheten så att 
alla delar är omhändertagna. Ett roligt 
men utmanande jobb. Roliga jobb, likt 
detta, söker duktiga snickare!
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annonsjakt med Söderåsjournalen
Nedan visas delar av 6 annonser från tidningen. Skriv 
annonsörens namn under respektive bild. 

Skicka in talongen till oss, så har du chans att vinna en 
Klippancheck (300 kr) eller två biobiljetter (Bio Grand, 
Ljungbyhed). 

Skicka in talongen till: 
Annonsjakt, Adapt Media, Storgatan 10, 264 35 Klippan. 

Observera: Bidrag utan märkningen ”Annonsjakt” utanpå 
kuvertet deltar inte i tävlingen! 

Oss tillhanda senast den 30 april 2022

Grattis säger vi till våra vinnare i januaritävlingen där 
det gällde att hitta gömda hjärtan. Vinnarna var Maria  
Nilsson (Ljungbyhed), Ingrid Nyberg (Klippan) och  
Karin Olsson (Åstorp) som vann 2 biobiljetter var!

 Namn:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Tel:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Adress:  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7          Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

Jag är Zlatan
18/3 fredag kl 19:00    20/3 söndag kl 19:00    23/3 onsdag kl 19:00

Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter
8/4 fredag kl 19:00    10/4 söndag 10 kl 19:00    13/4 onsdag kl 19:00 

Sverigepremiär 18/3

Sverigepremiär 8/4

Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre 10-18 • lör 10-13

Storgatan 32, Klippan 
Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se 

PSSST!!!PSSST!!!
Det är vi som har  

vårens snyggaste  

kläder, skor, väskor  

– allt från topp till tå. 

Nu även herrskjortor 

från Dahlin.
HERO, värmepumpen som dominerar värme och kyla.

 Kraftpaketet med inbyggd WiFi och garanterad drift ned till -35ºC. 
Framtidens värmepumpar från Mitsubishi Electric.

Frågor? Ring oss! 
Tel: 072-858 29 39

www.a4uab.se

ResTeamet

DAGSTURER (Begränsad anslutning)

Ullared 29/3, 12/4, 4/5, 25/5 m fl ..................................................................230:-
Bordershopen 17/3, 13/4, 10/5 m fl .............................................................500:-
Heiligenhafen 22/3, 31/3 m fl .......................................................................500:-
Skånska mord 24/4, 2/10 ..............................................................................895:-
Tulpaner på Gavnö slott 11/5 .....................................................................895:-
Revy på Vallarna – Åsa Nisse 24/7, 31/7 ..................................................995:-

SOL & BADRESOR
Costa Brava, Roses 12 dgr 27/6, 29/8 .................................................. fr 9 195:-

UPPLEVELSER/WEEKENDRESOR
Holland med Floriaden 7 dgr 20/4 ......................................................... 9 995:-
Hyttsill med Luffarmuseum 9/4, 8/10 ....................................................2 295:-
Påskresa Stralsund 4 dgr 15/4 ..................................................................4 195:-
Påskresa Rostock 4 dgr 15/4 .................................................................... 2 995:-
Värmland med Lars Lerin 3 dgr 2/5 ....................................................... 3 995:-
Dalslands Kanal med Bohuslän 3 dgr 13/5 ...........................................4 295:-
Göta Kanal med Vadstena 3 dgr 20/5 ....................................................3 795:-
Västergötland/Gårdarna runt sjön 3 dgr 23/5 .....................................3 495:-
Höga Kusten med Ulvön 6 dgr 4/7 ..........................................................7 695:-
Prag den gyllene staden 4 dgr 5/5 ..........................................................3 895:-
Spreewald med Dresden 4 dgr 26/5 .......................................................4 195:-
Vinresa Rhen-Mosel 6 dgr 26/9................................................................7 795:-
Bremen Ölfestival 3 dgr 14/10 ................................................................  2 895:-
Rostock Oktoberfest 3 dgr 21/11 ............................................................ 2 995:-
Berlin med Tropical Island 3 dgr 4/11 .................................................... 2 995:-

 www.resteamet.se 
0435-100 01

Fabriksallén 13 • KLIPPAN

VÅRSTÄDAVÅRSTÄDA
UTEPLATSENUTEPLATSEN

Hyr en 

BONA SCRUBBER
för enkel och effektiv rengöring av 

uteplatsen. Ring och boka! 

ALCRO UTEPLATS
Skyddar träet och 

framhäver dess 
vackra egenskaper.

NYHET!

Gilla oss på FB

Dags att bjuda på skratt och upptåg
Den 1 april är dagen då vi bjuds på skratt och skämt. 

Det finns många olika förklaringar till ursprunget som förklarar 
skojardagen 1 april, men det finns inga solida historiska bevis. 
En av de främsta ursprungshistorierna kopplar ihop aprildags
firande till den antika romerska traditionen i Hilaria en av de 
starkaste.

I romersk tradition firades Hilariafestivalerna på vårdagjäm
ningen för att hedra gudinnan Cybele. Sista dagen för firandet 
var Hilaria  traditionellt den 25 mars. Under hela dagen genom
fördes alla typer av roliga spel och upptåg samt andra former av 
underhållning. Firandet kulminerade i en genomarbetad maske
rad där romerska medborgare förklädde sig till andra romerska 
medborgare  det var helt acceptabelt att imitera människor med 
makt och prestige, ägna sig åt lätta upptåg och håna längs vägen.

Kända aprilskämt 
1911 skrev Svenska Dagbladet att en indisk härskare lånat ut 60 
elefanter till OSinvigningen i Stockholm. På dessa skulle bl.a. 
en orkester, som spelade de olika ländernas nationalsånger, rida.

1950 meddelade GöteborgsPosten att Öland lossnat från havs
botten och flutit in mot den svenska kusten.

1962 sändes ett nyhetsinslag i Sveriges Television där de berät
tade att man nu installerat ny utrustning i TVhuset. Nu skulle 
man inte skulle behöva köpa en ny TV för att få bilden i färg. Det 
skulle räcka med att klippa upp en nylonstrumpa och sätta fast 
den över bildrutan på den gamla svartvita TVn.
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•• Värmepumpar    •• VVS-installationer 
Installation och service av värmepumpar
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HERO, värmepumpen som dominerar värme och kyla.
 Kraftpaketet med inbyggd WiFi och garanterad drift ned till -35ºC. 

Framtidens värmepumpar från Mitsubishi Electric.

Frågor? Ring oss! 
Tel: 072-858 29 39

www.a4uab.se

En luft-luftvärmepump utvinner energi ur luften utomhus 
och omvandlar den till värme eller kyla inomhus, med hjälp 
av smart kompressorteknik. 

Normalt ger en luftluftvärmepump runt 45 gånger mer i värme
energi än den förbrukar i elenergi. Alla som själva betalar för 
sin uppvärmning bör skaffa en luftvärmepump. Få investeringar 
betalar sig själva på så kort tid.

Planlösning spelar roll
En luftvärmepump är ett komplement till befintligt värmesystem 
och allra bäst effekt får den som har en öppen planlösning, efter
som det handlar om att få luften att cirkulera.

ROT-avdrag
När du anlitar hjälp för att installera en värmepump kan du ut
nyttja rotavdraget. Det innebär att du kan dra av 30 procent av 
arbetskostnaden när du installerar en luftvärmepump.

5 fördelar med luftvärmepump
• Den billigaste typen av värmepump.
• Enkel och billig att installera.
• Ger en hög besparing i hus med öppen planlösning.
• Ofta kort återbetalningstid innan investeringen blir en ren 

vinst affär.
• Bra lösning för den som inte har vattenburen värmedistribution.

Spara pengar
 med luftvärmepump F

ot
o:

 M
ak

/U
ns

pl
as

h

7



BOKA ENKELT 
PÅ PREEM.SE

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

Din Verkstad Klippan, Storg. 92, 264 31 Klippan
0435 – 156 00 • klippan@verkstadsdrift.se

4,5 i betyg av 5
på Google

Vi är stolta över de fina recensionerna vi
fått på Google av våra kunder.

200:- i rabatt vid
service av din bil

Gäller service enligt tillvekarens rekommendationer. Erbj. gäller t.o.m. 2022-05-31.

Mellan den 1 december och 31 mars är det lag på att använda 
vinterdäck om det är vinterväglag. 

Mellan 1 april och 30 november är du inte längre lagstadgat 
tvungen att köra med vinterdäck och får alltså använda sommar
däck. Men innan du byter från vinterdäck till sommardäck bör 
du vara säker på att det inte råder vinterväglag, för din egen 
säker hets skull.

Det minsta tillåtna mönsterdjupet på sommardäck är 1,6 mm, 
men för säkerhets skull bör det vara djupare än så. Kör du på en 
blöt vägbana behöver mönsterdjupet vara åtminstone 3 mm för 
att det ska bli ett bra väggrepp.

Byt till sommardäck
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Njut av god mat hos oss!Njut av god mat hos oss!
mjölk- och  100% gluteNfrittmjölk- och  100% gluteNfritt

vegaNska alterNativ fiNNsvegaNska alterNativ fiNNs

Öppet tis-fre 10-18, lör 10-14 Öppet tis-fre 10-18, lör 10-14 
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75

Butik i laNthaNdelsmiljöButik i laNthaNdelsmiljö
hälso- och sköNhetsprodukterhälso- och sköNhetsprodukter

iNredNiNgiNredNiNg

Nyhet hos sweet harmoNyNyhet hos sweet harmoNy

#haNdla lokalt
#haNdla lokalt

BarNsortimeNtBarNsortimeNt

av hög kvalitet!av hög kvalitet!
(djeco, jellycat)(djeco, jellycat)

NattlampaNattlampa
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Röstånga begravningsbyrå
Röstånga Begravningsbyrå är en auktorise-
rad begravningsbyrå som oavsett vilka krav 
som ställs, vilken begravning man vill ord-
na, omfattningen och innehållet i begrav-
ningen, löser allt åt dig när tiden är kommen.

Ett familjeföretag med god lokalkännedom 
och lokala kontakter med exempelvis florister 
och naturligtvis också kyrkorna är några av 
Röstånga Begravningsbyrås övriga styrkor.

Familjeföretag
Röstånga Begravningsbyrå startade i Ask i "Or
bönen" på 1860talet av Gustaf Jönsson som i 
sin verkstad tillverkade måttbeställda kistor. 
Sedan 1989 har Mikael och Marie Karlsson 
tillsammans med sonen Simon drivit Röstånga  
Begravningsbyrå. Simon Karlsson kan ge råd 
och fungera som ett stöd i alla frågor som be
höver besvaras samt ansvara för alla praktiska 
saker som uppstår i samband med ett dödsfall.
– Vi står för det praktiska kring ett dödsfall och är ditt 
stöd i en mycket svår stund. Vår verksamhet bygger på 
vårt personliga engagemang, erfarenhet och kunskap, 
berättar Simon.

När du känner dig redo att börja ordna de prak
tiska arrangemangen kring begravningen tar du 
kontakt med Röstånga Begravningsbyrå. Det är 
inte bråttom, ge dig själv ett par dagar att landa 
i det som har hänt innan du ringer och bokar tid 
för ett möte.

Begravning under Coronaepidemin
Covid19 har förändrat mycket av hur vi träffas 
vilket även påverkat hur vi genomför begrav

ningar. En lösning har varit att live
sända begravningar.
– Även om de inte alls ersätter gemenska-
pen att träffas när någon avlidit, så har 
det ändå varit uppskattat och något som 
vi kommer fortsätta med. Det har löst pro-
blemet att släktingar, vänner och familj 
ofta numera är spridda över hela världen. 
Det fungerar som så att vi tillhandahål-
ler vi en länk så att inbjudna som vill 
delta kan göra det på nätet, förklarar 
Simon.

En värdig begravning handlar om 
att ceremonin är minnesvärd, att 
minnet av den avlidne bevaras och 
hedras. Röstånga Begravningsbyrå 
hjälper er att ordna ett sista farväl. 
Till sist: det är den som beställer  
begravningen som är ansvarig att 
meddela de andra sörjande.

Det är svårt att välja begravningsbyrå 
om man inte tidigare har erfarenhet av 
någon. Du är därför alltid välkommen 
att ringa eller besöka Röstånga Begrav
ningsbyrå utan någon som helst för
pliktelse.
– Vi delar frikostigt med oss av vårt infor-
mationsmaterial i form av prislistor och 
informationsskrifter, allt detta finns också 
på vår hemsida där man även kan beställa  
begravning online, allt för att det skall 
vara lättare att fatta beslut om att anlita 
oss, avslutar Mikael.

Söderåsjournalen 
Klippan 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 

Söderåsjournalen 
Klippan 

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/b

eg
ra

vn
in

gs
by

ra
 

10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre 10-18 • lör 10-13

Storgatan 32, Klippan 
Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se 

PSSST!!!PSSST!!!
Det är vi som har  

vårens snyggaste  

kläder, skor, väskor  

– allt från topp till tå. 

Nu även herrskjortor 

från Dahlin.

Klippans pensionärsförening SPF anord-
nade modevisning för sina medlemmar på 
träffpunkt senioren den 2 mars. Kläderna 
som visades upp var vårens nyheter hos 
Basthi och Lukas i Klippan. 

Carina Nilsson från Basthi var konferencier 
och modellerna på catwalken var medlem
mar från SPF. Modellerna nöjde sig inte 
med att bara visa upp sig utan de gick även 
en tur runt bland publiken som får titta när
mare och känna på kläderna. Det gick inte 
att ta miste på att kläderna som visades 
upp var uppskattade, det kommenterades: 
”det där var snyggt”, ”läckert” och ”vilket skönt  
material”.

Efter modellerna bytt kläder ett f lertal gång
er avslutades det med att alla fick varsin 
blomma. Gästerna bjöds på kaffe och kaka 
med vaniljsås. Innan eftermiddagen avsluta
des kvällen var det dragning på entrébiljet
tens nummer med vinster.

Basthi och Lukas har kläder för alla tillfäl
len och alla åldrar med märken som Isay, 

Modevisning för pensionärer
10



Påskerbjudande:
Äggfat i trä - 99kr

Modevisning för pensionärer
Soulmate, Newhouse, Noa Noa, Part Two, 
Manstead, Barbour, Lee, Oscar of Sweden, 
Matinique och mycket mer. Kläder för dig 
som vill vara snygg och elegant i vår. Carina 
Nilsson är din personliga guide när det gäller 
klädstil, både för kvinnor och män.

– Jag tycker om att få göra folk snygga och hitta rätt 
kläder och färg till olika kunder. Ingen är den andra 
lik men alla kan hitta något snyggt och moderiktigt 
här, avslutar Carina och hälsar alla oavsett  
ålder välkommen in till Basthi och Lukas.

Matinique & Part Two-vecka

Storgatan 32 i Klippan

Köp 1 plagg
och vi bjuder

på t-shirt!
(Värde 299:-)

Gäller Matinique och Part Two
t.o.m 26/3.

11



Ljungbyhed | 0739-44 11 69 | www.lottapaasen.se | 
-LIGT VÄLKOMNA TILL LOTTA PÅ ÅSEN!

Söderåsens våffelstuga öppnar för säsongen 
25 mars (Våffeldagen) kl. 11-17

Övriga öppettider se hemsidan.

Vårfrudagen 
 blev våffeldagen
Våffeldagen är en sentida benämning på Vårfrudagen (Ma-
rie bebådelsedag), en kyrklig högtid som historiskt sett också 
fått markera vårbrukets början. 

På vissa ställen skedde en språklig sammanblandning och man 
började istället säga ”våffeldagen”. På så vis uppstod traditionen 
att äta våfflor den 25 mars. Våfflor har medeltida anor, men mo
derna våfflor är i likhet med semlan ett arv från sent 1800tal. 
De första våffeljärnen var en utveckling av oblatjärnen, som an
vändes för att baka oblater till nattvarden. När våfflorna började 
gräddas på 800talet var det, som så mycket annat, först i klost
ren.

Tranafton
Till vårfrudagen finns flera lekfulla 
traditioner knutna, till exempel så kallade 
tranebrev, som innebar att barnen gick runt 
och delade ut teckningar av vårens budbärare 
tranan. Tranafton firades den 24 mars i södra 
och mellersta Sverige då tranan återvänder. I 
Skåne är återkomsten fastslaget till den tredje 
torsdagen i mars.
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www.norrehus.se  |  Bryggerigatan 13, Klippan  |  0435-101 05
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När Ryssland invaderar Ukraina och befolkningen får utstå kri-
gets fasor har företagen i Klippan valt att engagera sig på olika 
vis. 

Två av företagen som engagerat sig är Dymöllans ålrökeri och ICA 
Kvantum. ICA Kvantum och butikschefen Filip Cronberg valde att 
helgen den 56 mars skänka 5% av omsättningen direkt till hjälp
organisationen IM  Individuell Människohjälp och deras värdefulla  
arbete i Ukraina. Totalt gav helgens omsättning 49 143 kronor till 
IM. 
– Först och främst, tack till alla er som handlade under helgen och därmed 
stöttade vår insamling. Situationen i Ukraina påverkar oss alla, men allra 
mest de människor som är mitt i kriget, är i nöd eller kanske på flykt. För 
oss var det självklart att vi på ICA Kvantum Klippan skulle göra något även 
i vår butik. Alla kunder som handlade under helgen var därmed med och 
bidrog och tillsammans gör vi nu skillnad, säger Filip Cronberg.

”Situationen i Ukraina påverkar  
oss alla, men allra mest de  

människor som är mitt i kriget.”
ICAstiftelsen och Sveriges ICAhandlare donerade tillsammans 10 
miljoner till Röda Korsets humanitära arbete i Ukraina och på flera 
håll ser vi fantastiska initiativ för att hjälpa. Ett annat lokalt företag 
som engagerat sig och fått f lera andra företag och privatpersoner att 
engagera sig är Dymöllans ålrökeri.

Sisse och hennes man Anders på Dymöllans ålrökeri blev så berörda 
av krigets fasor och ville hjälpa de utsatta människorna i Ukraina. 
Deras insamling av kläder, mat och medicin har engagerat otroligt 
många människor som dels har köpt förnödenheter som de skänkt 
och dels kommit ner och hjälpt till att organisera allting. 18 ton med 
förnödenheter kommer att köras ner med lastbil med släp. Eurolink 
och Roy Hansson ställer upp med chaufför och lastbil. Flera andra 
företag har valt att sponsra med mat, kläder, skor och annat.
– Under tre dagar ställde alla fantastiska människor upp och handlade och 
skänkte förnödenheter. Det är otroligt stora värden som människor skänkt 
för. Situationen i Ukraina och vid gränsen är fruktansvärd och vi kände  
direkt att vi ville ställa upp och göra någonting. Det här visar att tillsammans 
kan lilla Klippan åstadkomma stora saker, förklarar Sisse Sejrbo.

ICA Kvantum samlade in 49 143 kr 
till IMs arbete i Ukraina.

På Dymöllans ålrökeri organiserar Anders, Sisse och Sus de insamlade förnöden-
heterna som företag och privatpersoner i närområdet bidragit till.
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ResTeamet

DAGSTURER (Begränsad anslutning)

Ullared 29/3, 12/4, 4/5, 25/5 m fl ..................................................................230:-
Bordershopen 17/3, 13/4, 10/5 m fl .............................................................500:-
Heiligenhafen 22/3, 31/3 m fl .......................................................................500:-
Skånska mord 24/4, 2/10 ..............................................................................895:-
Tulpaner på Gavnö slott 11/5 .....................................................................895:-
Revy på Vallarna – Åsa Nisse 24/7, 31/7 ..................................................995:-

SOL & BADRESOR
Costa Brava, Roses 12 dgr 27/6, 29/8 .................................................. fr 9 195:-

UPPLEVELSER/WEEKENDRESOR
Holland med Floriaden 7 dgr 20/4 ......................................................... 9 995:-
Hyttsill med Luffarmuseum 9/4, 8/10 ....................................................2 295:-
Påskresa Stralsund 4 dgr 15/4 ..................................................................4 195:-
Påskresa Rostock 4 dgr 15/4 .................................................................... 2 995:-
Värmland med Lars Lerin 3 dgr 2/5 ....................................................... 3 995:-
Dalslands Kanal med Bohuslän 3 dgr 13/5 ...........................................4 295:-
Göta Kanal med Vadstena 3 dgr 20/5 ....................................................3 795:-
Västergötland/Gårdarna runt sjön 3 dgr 23/5 .....................................3 495:-
Höga Kusten med Ulvön 6 dgr 4/7 ..........................................................7 695:-
Prag den gyllene staden 4 dgr 5/5 ..........................................................3 895:-
Spreewald med Dresden 4 dgr 26/5 .......................................................4 195:-
Vinresa Rhen-Mosel 6 dgr 26/9................................................................7 795:-
Bremen Ölfestival 3 dgr 14/10 ................................................................  2 895:-
Rostock Oktoberfest 3 dgr 21/11 ............................................................ 2 995:-
Berlin med Tropical Island 3 dgr 4/11 .................................................... 2 995:-

 www.resteamet.se 
0435-100 01

Fabriksallén 13 • KLIPPAN

Älskar du glass? Hela EU firar glassen på Internationella 
dagen för hantverksmässigt tillverkad glass/Gelato den 24 
mars. 

Glassdagen där glassen ska tillverkas av närproducerade råvaror. 
I Kvidinge finns Mickes glassateljé på Norra Kyrkogatan 9 till
verkas och säljs äkta handgjord gelato, italiensk glass. Receptet 
på glass kommer från italienska Bologna, resultatet är en krämig  
och smakrik glass. Mickes italienska glass är härligt fettsnål,  
krämig och smakrik vilket ger en livslång kärlek.

Att göra en god italiensk glass är en konstform. Det är en balans
akt mellan fetthalt och sötma, krämighet och luftighet, intensitet 
och finstämdhet. Äkta handgjord italiensk glass som Michael  
Praschesaits gelato är en gedigen smakupplevelse, glass från  
Söderåsen.

Fira glassens dagFira glassens dag

F
ot

o:
 R

os
s S

ok
ol

ov
sk

i/
un

sp
la

sh

Nu har vi öppnat!
Varmt välkommen!
Mån - fre 10-17,
lördagar 10-13

30%

Bjärhus Växtbutik
Tel. 076-890 25 42  
www.bjarhus.se

För mer info  

 bjarhusvaxtbutik  

 Bjärhus Växtbutik AB

Hem-, flytt- och  
kontorsstädning

info@rena-rum.se • 0733-906 837 • www.rena-rum.se

50 % direktavdrag 
genom RUT

Vi lämnar alltid  
kvalitetsgaranti!
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Välkommen 
till Tandense

- din nya tandläkare i Klippan

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

Varför Tandense?
 
 • ÖPPNINGSRABATT! 
 Vi ger dig 17% rabatt på alla 
 behandlingar som vi utför  
 fram till den 1 juli! 
 
• Basundersökning 95:-  
Vi belastar inte ditt  
allmänna tandvårdsbidrag.

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

• Öppet månd-fred 07.30 – 19, lörd 08 – 13. 
Boka den tid som passar dig bäst.
Besök gärna vår hemsida, tandense.se

Vi är en av landets  
modernaste och mest  

digitaliserade mottagningar!

95:-
17%

Ö P P N A R  D E N  2 4  M A R S !

Kirsten Juul
Auktoriserad fotterapeut

076-801 18 31

Klinik för
medicinsk    
       fotvård

Norra Skolgatan 2 B  |  Klippan

25%
ERBJUDANDE!

PÅ VALFRI
BEHANDLING

vid uppvisande av denna annons. Gäller till och med 15 maj.

Ta hand om dina fötter
Med hjälp av regelbunden fotvård och rätt skoval så minskar 
du riskerna för smärta och besvär. Ta hjälp av en fotterapeut 
för att förebygga problem hos dina fötter. 

Medicinsk fotvård är en momsfri fotvårdsbehandling, där jobbar 
man förebyggande, underhållande och med akuta fall. En fot
terapeut behandlar bland annat vårtor, svamp och förhårdnader.

Vid medicinsk fotvård kan du också få hjälp med avlastning med 
hjälp av sulor och preparat för dina fötter. Fotvård är vård av 
fötterna. Medicinsk fotvård är en sjukvårdande behandling av 
fötterna. Ta hand om dina fötter.
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Helkväll i simhallen
Under sportlovet fick Klippans simsällskap finbesök av 
fd landslagssimmaren Simon Sjödin som berättade om sin  
karriär och tränade teknik med ungdomarna. 

Simon Sjödin har bland annat simmat 
i två olympiska spel, 2008 i Peking och 
2016 i Rio. I Rio simmade han också hem 
sina två svenska rekord, i 200 meter med
ley och 200 meter fjärilsim, som håller  
i sig än idag. Under kvällen berättade 
Simon att han var 1213 år gammal när 
han började simma och att han kom med 
i landslaget när han var 19 år, när han 
var 18 år simmade han 5 sekunder från 
landslagstider. Rådet till alla ungdomar 
var att fokusera på det viktiga, ha kul 
och kom ihåg att rolig simning är snabb  
simning. Lita på processen så kommer 
resultaten. Kvällen avslutades med lag
kapp.

Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

ÄNTLIGEN – DANS
I TORNSBORGS TIVOLI 

Boka torsdagen
den 14 april kl 17.00-20.30!

Utförlig annons kommer i nästa nummer.

Klippanpåg 
i landslaget
Martin Andersén, Klippans  
Pistolklubb, är uttagen i lands-
laget och ska tävla vid luft-EM i 
Hamar den 18-27 mars. 

22 skyttar och 8 ledare represente
rar Sverige i luftEM och Klippans 
Pistolklubbs Martin Andersén 
tävlar i juniorklassen. Som nybli
ven kretsmästare väntar även SM 
i luftpistol efter EMäventyret.

För mer infomation, se em2022.no

Föreningssidan



Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7          Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

Jag är Zlatan
18/3 fredag kl 19:00    20/3 söndag kl 19:00    23/3 onsdag kl 19:00

Fantastiska vidunder: Dumbledores hemligheter
8/4 fredag kl 19:00    10/4 söndag 10 kl 19:00    13/4 onsdag kl 19:00 

Sverigepremiär 18/3

Sverigepremiär 8/4

Vasaloppet 100 år
Treklöverns Trygghetsboende firade Vasaloppet 100 år 
med en tipspromenad med blåbärssoppa i ”Evertsberg” 
(utanför Treklöverns kontor). Starten var utanför res-
taurang Senioren.

Treklövern har anställt två trivselvärdar vid trygghets
boendet som ansvarar för aktiviteter varje vecka.
– Vi hittar på olika saker ihop, bland annat promenader, gympa 
2 gånger i veckan och speleftermiddagar där det går att spela säll-
skapsspel, dricka kaffe eller gå ut och spela boule, berättar Helen 
Olsson som är en av trivselvärdarna.

Trivselvärdarna tycker om att hitta på tokigheter. I sam
band med att Vasaloppet fyllde 100 år anordnades tips
promenad med kluriga frågor om Vasaloppet och orterna 
som passerades. Det behövdes både geografikunskaper och 
Vasaloppskunnande. 
– Det var var väldigt uppskattat, våra äldre gillar när det händer 
saker. Spännande att komma ut och röra på sig och samtidigt ut-
öva hjärngympa. Fantastisk glädje hos alla och vi hjälps åt hela 
tiden. När deltagarna gick i mål fick alla kransar som vi hade bun-
dit. Som avslutning fikade vi allihop på konditori Hjärtat och åt 
blåbärs bakelser, avslutar Helen.
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Under två dagar, den 5-6 mars, höll biblioteket kalas 
för allmänheten. 

Biblioteket har förnyats med bland annat nya hyllor och 
sittmöbler. Besökarna kunde se sagoföreställningar, 
lyssna på livemusik med Mats P, Swingin´ Ingrid & Co 
eller  bygga boktorn, fiska i fiskdamm och gå på drak
jakt. På innergården stod kultur och fritidschefen Arne 
Grau Amnér och grillade korv. Korv med bröd ska man 
ha på kalas.

Inne i biblioteket hade Mats Pettersson, Klippans hem
bygdsförening, sammanställt en  utställning om biblio
tekets historia i ord och bild. Två författare med lokal 
anknytning fanns på plats under helgen, SvenAxel 
Månsson berättade om sin bok Björntämjarens barn 
och Mikael Jisander berättade om sitt författarskap och 
sin debutroman ”Benny älskar baklava”.

Bibliotekskalas i Klippan

Stötta handeln
i Klippan

Köp Klippan-checken
Presentkortet gäller i alla våra

medlemsbutiker (se hemsidan). 
Du kan köpa presentkortet hos 

Guld o Silversmedjan på Storgatan 46  
i Klippan (endast kontantbetalning).

www.köpiklippan.seNr:432100:-1K
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FNs 17 globala utvecklingsmål

Fokus på hållbarhet i Klippans kommun
Näringslivet spelar en 
central roll för att vi 
ska nå en hållbar ut-
veckling med balans 
mellan olika sam-
hällsmål. Ekonomisk, 
social och miljö-

mässig hållbarhet hänger alla 
samman. Vi hör ofta talas om begreppet 
hållbar utveckling men vad innebär det 
egentligen och vilken är affärsnyttan för 
våra företag? Ett enkelt svar är att säkra 
en sund ekonomi nu och i framtiden.

Klippans kommun antog för några år sedan 
en hållbarhetspolicy som nyligen lett fram 
till en hållbarhetsstrategi med devisen: 
”Ett hållbart Klippan - Ett Klippan där vi tillsam-
mans arbetar för en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande gene-
rationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”

Många av våra företag arbetar idag utifrån 
FNs Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling, även om en del kanske 
gör det lite omedvetet. Andra har kommit 
väldigt långt i sitt arbete och ser nyttan i det, 
inte minst i kontakten med sina kunder.

– Det finns en insikt och förståelse hos de flesta 
av våra företagare, om att ta ett samhällsansvar. 
Vi vill att företagare som aktivt arbetar med håll-
barhetsfrågor ska lyftas fram och synas mer på 
olika nivåer, säger Klippans näringslivschef 
Anders Lindberg.

Hjälp att få
Det finns olika stöd aktörer som kan hjälpa 
företagen i det här arbetet. Almi har ett håll
barhetsprojekt som går under samlingsnam
net ”Framtidsgeneratorn”, som har extra 
fokus på hållbar utveckling. Här kan man 
bland annat få hjälp med att starta upp håll
barhetsarbetet inom företaget och identifie
ra nya affärsmöjligheter.
– Almi erbjuder även ett ”Grönt lån” som ska möj-
liggöra för en grön omställning i små och medel-

Hållbarhetsstrategi
2021-2030

stora företag. Lånet 
kan användas för att 
finansiera aktiviteter, 
utrustning eller investeringar som driver mot ett 
eller f lera av EUs sex miljömålsättningar, förkla
rar Anders Lindberg.

Företag som vill utveckla sin verksamhet 
när det gäller hållbarhetsfrågor kan även 
vända sig till ”Miljöbron Skåne”. Här får före
tag kostnadsfritt tillgång till studenter, som 
med sin kompetens bidrar till företagets håll
barhetsarbete. Studenterna kan vara allt från 
blivande företagsekonomer och ingenjörer 
till beteendevetare och biologer. Kanske blir 
någon av studenterna företagets framtida 
medarbetare…
– Sist men inte minst kommer vi gemensamt med 
övriga inlandskommuner inom Familjen Helsing-
borg anordna en digital företagarträff med infor-
mation om både solceller och laddstolpar. I höst 
planerar vi för ett större event ihop med ”Hållbar 
utveckling Skåne”, som kommer innehålla en 
mässa men även erfarenhetsutbyte och intressanta 
föredrag kring just hållbarhet, av slutar Anders.

PASSA VIDARE TILL OSS
Nu behöver vi er hjälp!  

Lämna in sport- och fritidsprylar ni inte längre  
behöver. Ge alla möjligheten att helt gratis prova  

nya sporter och aktiviteter! Läs mer på:  
www.fritidsbanken.se/fritidsbank/klippan/

Inlämning på Ängelholmsgatan 7

VÅRA ÖPPETTIDER: 
måndag kl 17–20 • tisdag, onsdag och torsdag kl 14-18

Ensemble  
Mare Balticum  

& Martin Bagge

Musikriket - riktigt bre musik där du bor 

Skanna med 
mobilen och 

tjuvlyssna

2022

22 MARS KL. 19 – SÅGENHUSET
Pris: 80 kronor, barn/ungdom upp till 18 år går in gratis

Biljetter: Förköp på Klippans bibliotek  
eller i entrén före konserten.

2022

Skanna med 
mobilen och 

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

på knivar från Ronneby Bruk
20%

65"

4K
HDR

Panasonic 65”
Ett enormt urval, enkel att använda 
och med en enastående bildkvalitet
LED-TV med Android smart-tv.
65JX800

Hårfön
Ga.Ma Power Ion

Kylskåpet för små utrymmen
Höjd 84 cm, bredd 54,5cm, energi E
Cylinda K1085E

Vi tar
ID och
körkortsfoto

Liten kompakt FM-radio 
Sangean PR-D4

PRIS 
SÄNKT

3.000:-

12 990:-

PRIS 
SÄNKT

200:-

399:-

PRIS 
SÄNKT

200:-

695:-

Lagerrensning!

2.990:-

i butiken
Fler erbjudanden


