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Omslaget: Camilla Sivius, instruktör på Jumping® Fitness, är hoppfull 
om framtiden (Foto: Maria Edqvist).

Lilla bilden: Marica och dottern Emilia lämnar Ljungbyheds Konditori 
för att vistas i Norrehus lokaler framöver (Foto: privat).

Mer kärlek!
Många är trötta på restriktionerna i samhället och begränsningarna 
i livet. Ett öppet samhälle där vi kan leva normalt är viktigt för så-
väl människor som samhällets och ekonomins funktion. Pandemin 
har om något blottlagt bristerna inom sjukvården och äldrevården. 
Restriktioner och begränsningar kan inte användas för att dölja  
Potemkinkulissen som dolt bristerna i samhället.

Många människor har ropat efter auktoritära beslut och önskat att 
det kliver fram någon och tar kommandot. Längtan efter tydliga be-
sked, även när förnuftet sa att sådana inte fanns att få, har varit stor. 
Inget kan vara farligare. Öppenhet är alltid en styrka, det mörka 
hemska skyr alltid öppenhet. Vi kan, och bör, eliminera uppenbara 
risker, men om vi försöker eliminera all risk slutar vi leva.

Ett första steg för att återerövra vårt samhälle är att visa omtanke 
och kärlek, vilket passar bra inför Alla hjärtans dag. Passa på att 
stötta lokal handel och näringsliv genom att handla dina varor lo-
kalt. Visa mer kärlek till din familj, vänner och stötta allt det lokala. 
Vi vill ju ha kvar våra företag även efter krisen. Det är en förändring 
i tankesättet som vi behöver. Använd hjärtat, agera och stötta lokalt.

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Tävla med Söderåsjournalen
Nu är det snart Alla hjärtans dag och där-
för vill vi sprida lite kärlek till våra läsare 
i form av biobiljetter. I tidningen har vi 
gömt nio hjärtan, likt den här till höger. 
Leta upp dessa och skriv upp sidnumren 
nedan. (Hjärtat här till höger räknas inte).

Vinn biobiljetter
Tre personer vinner två biobiljetter var,  
till Bio Grand i Ljungbyhed.

Skriv upp sidnumret till respektive hjärta på kupongen  
nedan och skicka in den i ett frankerat brev till: 
Tävling, Adapt Media, Storgatan 10, 264 35 KLIPPAN. 

Obs: Bidrag utan märkningen ”Tävling” utanpå kuvertet 
deltar inte i tävlingen! 

OSS TILLHANDA SENAST den 28 februari 2022
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Vi       webb! 
Välkommen till din lokala expert på webblösningar. 

Vi kan hjälpa ert företag med allt från enkla  

hemsidor till uppsättning av webbutik. 

Webbutik till Sea Fishing Tackle.
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100 år av historia – Elsa Andersson
Den 22 januari 2022 var det 100 år  
sedan Sveriges första aviatris (kvinnlig  
aviatör d.v.s pilot) och kvinnliga fall
skärms hoppare, Elsa Andersson, om
kom, blott 24 år gammal. 

När Elsa växte upp fanns det knappt bilar, 
men efter att som 16-åring stått i publi-
ken under Enoch Thulins flyguppvisning i  
Åstorp visste Elsa vad hon ville bli. Den 3 
juli 1919 antogs Elsa Andersson till Thulins 
flygskola i Ljungbyhed, Sveriges första flyg-
skola för såväl privat- som militärflygare.  
På den tiden var det många som ansåg att 
f lygning var endast för män, men Elsa  
klarade övningsuppgifter och flygprov. Hon 
själv hävdade att mod och beslutsamhet var 
människans bästa egenskaper. Enoch Thu-
lin omkom vid en flygolycka i Landskrona 
1919. Elsa var den sista eleven, med nr 101, 
som tog certifikat på Thulins flygskola, och 
den första kvinnliga flygaren i landet.

Att vara Sveriges första aviatris var inte nog 
utan Elsa ville även lära sig fallskärmshopp-
ning.

Den ende experten i Sverige på området,  
Raoul Thörnblad, vägrade dock att lära 
kvinnor fallskärmshoppning. Istället fick 
Elsa resa till Berlin för att gå i Otto Hein-
eckes fallskärmshopparskola och blev även 
Sveriges första kvinnliga fallskärms hoppare.

Att hoppa fallskärm inför publik var en 
populär sport på 1920-talet. Ryktet om en 
kvinnlig fallskärmshoppare spreds fort och 
Elsas mod och skönhet lockade storpublik 
till hennes första uppvisningshopp den 2 
oktober 1921 utanför Kristianstad. Tusen-
tals personer hade samlats på det militära  
övningsfältet Näsby vid Kristianstad och 
fick se Elsa kasta sig ut från 700 meters höjd 
och hon landade i vasskanten av Aras lövs-
sjön. Söndagen den 9 oktober var det flyg-
dag i Helsingborg och på Berga övningsfält 

gjorde Elsa sitt andra hopp inför ett par 
tusen andlöst väntande. Tidningarna skrev 
spaltmeter om henne och unga män drogs 
som flugor till hennes luftshower.

Några månader senare, den 22 januari 1922, 
i sitt livs tredje fallskärmshopp utanför  
Askersund, störtade hon ner på en klippa 
och omkom blott 24 år gammal. Ögonvitt-
nen berättar hur Elsa klev ut på f lygplanets 
ena vinge på ungefär 650 meters höjd, vin-
kade till åskådarmassorna och kastade sig 
ut med huvudet före. Blixtsnabbt föll hon 
till marken – utan att fallskärmen öppnade 
sig.

År 1996 gav Jacques Werup ut en bok om 
Elsa Andersson, ”Den ofullbordade himlen”, 
som senare dramatiserades av Jan Troell 
och blev den guldbaggenominerade filmen 
”Så vit som en snö”, 2001. År 2010 döptes ett 
av Skånetrafikens pågatåg till Elsa Anders-
son.

Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp och E6:an Ängelholm-Malmö! • Fabriksallén 13, KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se
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DAGSTURER (Begränsad anslutning)

Ullared Special (inkl presentkort på 100:-) 
10/2, 16/2, 23/2 ������������������������������������200:-
Ullared 29/3, 12/4, 4/5, 25/5 mfl ������230:-
Bordershopen  
17/3, 13/4, 10/5 mfl ������������������������������500:-
Heiligenhafen  
22/2, 10/3 mfl ���������������������������������������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 9195:-

UPPLEVELSER/ 
WEEKENDRESOR
Hyttsill med Luffarmuseum  
9/4, 8/10 ����������������������������������������������2295:-
Påskresa Stralsund 4 dgr  
15/4 ������������������������������������������������������ 4195:-
Påskresa Rostock 4 dgr  
15/4 ������������������������������������������������������2995:-
Värmland med Lars Lerin 3 dgr  
2/5 ��������������������������������������������������������3995:-
Västergötland  
med Gårdarna runt sjön
3 dgr 23/5 ������������������������������������������� 3495:-
Dalslands Kanal  
med Bohuslän  
3 dgr 13/5 ������������������������������������������� 4295:-

Göta Kanal med Vadstena 3 dgr  
20/5����������������������������������������������������� 3795:-
Höga Kusten med Ulvön 6 dgr  
4/7 ��������������������������������������������������������7695:-
Holland med Floriaden 7 dgr  
20/4 ����������������������������������������������������� 9995:-
Prag den gyllene staden 4 dgr  
5/5 ��������������������������������������������������������3895:-
Spreewald med Dresden 4 dgr  
26/5 �����������������������������������������������������  4195:-
Vinresa Rhen-Mosel 6 dgr  
26/9����������������������������������������������������� 7795:-
Bremen Ölfestival 3 dgr 14/10 ������2895:-
Rostock Oktoberfest 3 dgr  
21/10 ����������������������������������������������������2995:-
Berlin med Tropical Island 3 dgr  
4/11 ������������������������������������������������������2995:-

Ny 
katalog 
ute nu!

Foton från Ljungbyheds Militärhistoriska Museum
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DEN FÖRSTA HELGEN  

I FEBRUARI ÖPPNAR  

VI BUTIKEN IGEN. 

VÄLKOMNA!

      bjarhusgardsbutik.se      

Avloppsspolning UnderhållsspolningRörinspektion Taktvätt

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

Hopp i Tornsborg tivoli
Tre dagar i veckan hoppas det på studsmattor till tempot av 
pulserande musik under ledning av utbildade och diplomerade 
Jumping® instruktörer. 

Pass:  
Tisdagar och torsdagar 19-20 
Söndagar 18-19 

Facebook och instagram:  
@camillasjumpingfitness 

Boka via:  
Camillasjumpingfitness.bokadirekt.se 

Priser: 
Enkelpass 75kr 
10-kort 550kr  
Utnyttja friskvårdsbidraget!

Vi följer folkhälsomyndighetens re-
kommendationer och restriktioner.

”Träningen är skonsam 
för knä, höft och rygg”

Jumping® Fitness är en rolig, effektiv och skonsam träningsform 
som fullkomligt exploderat i Europa. Alla kan hoppa och träningen 
passar alla åldrar, från nybörjaren till elitidrottaren.
– Träningen är skonsam för knä, höft och rygg. Mattan tar upp 70 procent 
av stötarna. Kan du inte springa på grund av exempelvis en knäskada så 
kommer du högst troligt kunna träna Jumping® fitness. Likaså om du har 
fotleds-, höft- eller ryggproblem, säger Camilla Sivius som är en av 
instruktörerna.

Ett Jumping® fitnesspass förbränner 600-1000 kalorier. Utöver detta 
ger träningsformen mängder av andra positiva hälsoeffekter, glädje 
och endorfinkickar. Passa på att träna och ha roligt med en effektiv 
konditionsträning.

Foto: Maria Edqvist

Foto: Maria Edqvist
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Skummande kärlek
Är du mån om att din bil ska se fin ut även i senvinter och snösmältartider? 

Ett besök hos biltvätten på Fabriksvägen är ett bra sätt att visa omtanke och kärlek 
till din bil. Här tvättar du med foam, ett skum som sprutas över bilen för att på ett 
snabbt och effektivt sett fördela rengöringsmedlet över bilen och låta det verka på 
bästa sätt. Skummet löser upp smuts, flugor, och annat organiskt material samti-
digt som det drar med sig smutsen nedåt och lossar det effektivt, allt eftersom att 
skummet glider av bilen, helt utan att beröra bilen med en tvättsvamp. Tack vare 
det så försvinner risken för tvättrepor helt och hållet. Sedan spolar du av skummet 
med högtryckstvätt och bilen är ren!

Underhållstvätt med skum är utan tvekan det mest effektiva rengöringssättet som 
finns. Genom att tvätta bilen i biltvätten hjälper du till att skona miljön.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen hemma, detta då brunnarna inte är anpassade 
för att ta hand om olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester som då rinner rakt ut i 
våra sjöar och hav. Dessa ämnen är farliga för såväl människor som djur och natur. 

Visa din bil och miljön kärlek och tvätta rätt hos Biltvätten i Klippan.

Foto: Daniel Kefeli/Unsplash

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

SVERIGEPREMIÄR PÅ BIO GRAND

SVERIGEPREMIÄR – FREDAG 28 JANUARI KL 19:00

Söndag 30 jan. kl 19:00 • Onsdag 2 feb. kl 19:00 • BILJETTPRIS 120 kr

Observera att pga rådande omständigheter kan visningsdatumen ändras med kort varsel. 

Nu med skumtvätt!

Fabriksvägen i Klippan

Ge din
bil kärlek
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Fika med kärlek 
 hos Café Korsvirkesbörsen

I Össjö, strax väster om Källna, ligger ett 
unikt kafé som serverar den godaste äppel
pajen och de frasigaste våfflorna. 

I det blåvita korsvirkeshuset som i folkmun 
kallas ”Börsen” ligger ett pittoreskt kafé. Du 
väljer själv kaffekopp och assiett efter humör, 
alla är unika. Det är fina kaffekoppar istället 
för muggar, känslan av att du är på finbesök 
infinner sig. Lite längre ner längs vägen lig-
ger Össjö gård, en klassisk herrgård med anor 
tillbaks till 1500-talet. Idag är det Charlotte 
Hamilton som äger herrgården och föder upp 
dressyrhästar. Under konstrundan ska Nils 
Dardels verk ställas ut i Össjö. Nils Dardel räk-
nas som den främsta svenska modernistiska 
målaren. Under konstrundan går det bra att 
stanna till och fika på Korsvirkesbörsen, ett 
hus som stått där de senaste 300 åren och varit 
en samlingsplats genom historien. Huset och 
atmosfären andas kärlek och gemyt, kanske är 
det kaminen som det eldas i mitt i huset som 
sprider varma känslor. Du hittar hit genom att 
följa väg 13 och svänga av till Össjö kyrkväg 
sen ligger kaféet på höger sida.

073-53 24 460 
www.ahlinsmobler.se 
info@ahlinsmobler.se

Öppettider
Tis-fre 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15

SVENSKTILLVERKADE SÄNGAR
– ALLTID TILL RÄTT PRIS

Välkommen till Ahlins Möbler  
i Tullssonhuset på Hembygdsgatan 2
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Från

49:-

GLASSIGASTE

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

Ett riktigt smultronställe! 
Det brukar vara intrycket efter första besöket hos Sweet  
Harmony i Klippan. 

Ett café och lanthandel där allt du äter är glutenfritt, mjölkfritt 
och bakat utan vetestärkelse. Här kan du köpa naturliga hud-
vårdsprodukter som både du och naturen älskar. Nu till ”Alla 
hjärtans dag” finns det fina chokladgåvor med extra mycket  
kärlek att köpa.
– Det händer mycket just nu. Vi kommer att ha öppet till klockan 18.00 
från och med den 1 februari och vi har nyanställt Alexandra som vi hälsar 
välkommen, säger Annika Christensen.

De flesta av kunderna hos Sweet Harmony handlar för att allt 
som serveras och bakas är underbart gott. För gluten- eller mjölk-
intoleranta erbjuder de ett café som inte finns någon annanstans. 
Det finns de som hittat hit och det finns de som kommer att hitta 
hit, till ett riktigt smultronställe.

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 10-16Öppet tis-fre 10-16 (10-18 fr.o.m 1 feb.) (10-18 fr.o.m 1 feb.), lör 10-14 , 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

de kärleksfulla de kärleksfulla 
preseNterNa hittar preseNterNa hittar 

du hos oss!du hos oss!

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30
www.guldosilversmedjan.se

20% rabatt20% rabatt
på omarbetning av på omarbetning av 

”gammalt” guld”gammalt” guld

Gä
lle

r t
.o

.m
. 2

02
2-

02
-2

8

8



Hos Dagnys i Ljungbyhed tillverkas vackra chokladpraliner 
med fyllning som verkligen smakar det som utlovas. 

Självklart hör praliner till som present på Alla hjärtans dag och 
vilken dag som helst egentligen. Handgjorda praliner är en konst 
och smakupplevelse.
– Alla praliner tillverkas med belgisk choklad som grund och tillsammans 
med äkta grädde och smör. Alla smaker är äkta, inga essenser eller halv-
fabrikat. Varje vecka är det nya och fräscha praliner, säger Tina.

Dagnys är även ett fik med hembakade kakor och riktigt barista-
kaffe samt lunchservering varje vardag. All mat tillagas från grun-
den och med grädde i såsen.
– Köp 10 luncher så får du den 11:e gratis med vårt stämpelkort. Vi vill  
premiera stammisar som uppskattar god husmanskost, avslutar Peter.

LUNCH | CAFÉ | PUB
Öppet: mån-ons 11.30-15.00,

tor 11.30-18.00, fre 11.30-22.00, lör 13.00-22.00

www.dagnys.one  |  072-443 77 20
Storgatan 6 i Ljungbyhed

Kärlek i pralinform hos Dagnys
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Den 8 februari öppnar Norrehus upp restaurangen igen, lite annorlunda, med 
ny personal och mer att välja på. 

Det blir lunchservering med varm mat, fast buffén ersätts med bordsservering och 
mer plats för trevliga sittytor, mer luft och ombonad miljö.

– Det kommer att bli helt nytt, men ändå samma Norrehuskänsla, där jag och Isabell 
kommer att finnas med i bakgrunden och stå för den varma matlagningen. Det nya står 

Marica och Emilia för som kommer att erbjuda fräscha mackor och baguetter, sallad, 
soppa och annat gott, säger Anna-Karin Liljedahl.

Nytt i restaurangen
Två nya men kända ansikten kommer att synas på Norrehus, Marica Pers-
son och dottern Emilia, som båda tidigare jobbat på Ljungbyheds kon-
ditori. De kommer att stå för allt från de klassiska bakverken till 
husmanskost eller matiga mackor med delikata fyllningar, 
smörgåstårtor, mustigt god soppa, laxtallrik eller varför 
inte en magiskt god bit paj med tillbehör.
– Efter 16 år på Ljungbyheds Konditori och dessförinnan 
ett antal år på Spångens gästgiveri hos Leif och Thomas 
kände jag att det skulle vara roligt med något nytt som 
ändå kombinerar mat och bakning. Norrehus är en 
speciell restaurang och ett fantastiskt hus. Vi vill att 

Norrehus öppnar upp igen!

Skånska Glasbruket
Det har fastlagts att det förekommit glastillverkning 
i Skåne sedan början av 1500talet. År 1691 anlade 
Göran Adlersteen Skånska Glasbruket, på egen
domen Henrikstorp, som tillhörde Herrevadskloster. 

Skånska Glasbruket, Perstorp, intog på sin tid en viktig 
plats inom den svenska glasindustrin. Sand som för-
brukades hämtades från Finjasjön eller Sorrödssjöarna. 
Kvartsen bröts och hämtades från Attarp, Västra Torup. 
Fackmännen vid Skånska Glasbruket hämtades från 
Tyskland.

Göran Adlersteen dog 1713, när han under en middag 
fick ett ben i halsen och hur han än försökte, gick det inte 
att få bort. Göran Adlersteen var känd för att ha varit vig 
som ung, ställde sig på huvudet 73 år gammal, för att be-
net lättare skulle glida ut. Istället ramlade han baklänges 
och bröt nacken. 

En eldsvåda ödelade bruket samtliga byggnader Kristi 
Himmelsfärdsdagen den 20 maj 1762. Den skyldige fick 
sitt straff, blev spösliten på kyrkbacken i Perstorp och av-
förd till Varbergs fästning.

År 1914 startade Skånska Ättikfabriken ett glasbruk, 
som tillverkade hushållsglas och apoteksglas m.m. Dess-
utom tillverkades kristallglas som slipades till vackra va-
ser. Senare tillverkades flaskor för ättiksyra. 1936 lades 
glastillverkningen ner.
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alla gäster känner sig välkomna och vill stanna kvar länge för 
att både äta och fika, givetvis kommer det finnas alternativ till 
de som vill ha något gott på språng, förklarar Marica.

tårtor. Mat och bakverk för festliga tillfällen.
– Tårtor ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som du kan 
beställa till er fest, dop eller liknande, säger Marica.

Norrehus kommer att vara öppet tisdag till  
lördag, med förlängda öppettider för dig 
som vill komma in och fika eller bara är 
sötsugen.

Upplevelser
Mat och go fika i all ära, Norrehus 
är minst lika känt för uppträdanden, 
konserter som ger upplevelser ut-
över det vanliga. Martin Svenssons 
standup-kvällar återkommer så fort 
det är möjligt liksom inom- och 
utom huskonserter.
– Vi har planerat in sommarkonserter 
i trädgården som vi hoppas de går att ge-
nomföra. Vi vill bjuda på upplevelser där live-
musiken och inramningen ger dig en suggestiv och 
dramatisk känsloresa, avslutar Anna-Karin.

Norrehus öppnar upp igen!
”Helt nytt, men ändå samma 

Norrehuskänsla”
Oavsett om du är sugen på lunch eller något annat så 

finns det att välja mellan på Norre hus. 
– Är du inte sugen på lunch utan hellre vill ha en matig 

smörgås med delikata fyllningar eller en bit smörgås-
tårta eller varför inte en magiskt god bit paj med 
tillbehör så ska vi erbjuda det. Vi ska även erbjuda 

kakor och bakverk som har pricken över 
i:et, säger Emilia som kommer att 

stå i kassan samt servera.

En nyhet är att det kommer att 
erbjudas catering av smörgås-

tårtor, vanliga tårtor och motiv-

RESTAURANG – CAFÉ – BUTIK – BED AND BREAKFAST – LIVESCEN

Restaurangen – nu även café och 
butik öppnar igen 8/2

W W W.N O RREH US.SE
0435 -101  05

Ö PPE T T I D ER

T I SDAG  –  FREDAG
10.0 0  –  17.0 0

LÖ RDAG
9.0 0  –  15.0 0
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En kamin sänker energikostnaderna samtidigt som 
den höjer mysstämningen i hemmet. Bilden visar en 
Contura 896G Style som säljs av Fönsterfint.

Sänk elräkningen 
med en vedkamin
Vedkaminer är energieffektiva, enkla att installera och  
genom att elda med ved kommer du att sänka dina upp
värmningskostnader. 

Fönsterfint i Klippan säljer och installerar kaminer från en 
av de ledande tillverkarna av braskaminer i Skandinavien 
och Europa: Contura. De svensktillverkade kaminerna  
är idealiska för att få värme i alla miljöer. Kom in till 
Fönster fint för att se det stora utbudet av moderna kami-
ner, eldstäder och spiskassetter. 

Förutom att sälja och installera kaminer så hjälper Fönster-
fint i Klippan dig med att fixa hela huset. De hjälper er 
med allt från uterum och fönsterbyten till ombyggnader 
och takbyten.

F
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ra

Inomhusrenovering?

Vi hjälper dig om idéerna skulle ta slut!

TAPET
FÄRG

GOLV

 Inredningsrådgivare Wictoria & Veronica

Följ oss på: Öppet:
Må-fr 7-18

Lö 9-13

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Vi är redo för årets alla  

spännande projekt!
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Snön ligger tung runt huset och träden men värmen som möter dig 
när du kliver in i Ankis naturhus i Ljung. Naturhus är ett helhets
koncept som består av tre delar: växthus, bostad och kretslopp. 

Själva bostaden är integrerad i ett växthus som skapar ett medelhavs-
klimat kring huset med fantastiska uterum. På övervåningen finns 
ett fantastiskt stort växthusrum med integrerade solceller i taket där 
solluckorna av glas är väderstyrda. Altanen skuren i vågmönster följer 
naturen och ger huset en mjuk grund att stå på. Regnvattnet leds ned 
till en damm som ger vattenåtervinning. Huset är byggt av obehandlat 
trä och arkitektritat av Fredrik Olsson från Greenhouse Living. Kon-
ceptet naturhus utvecklades redan på 1970-talet av arkitekten Bengt 
Warne. Under 2000-talet har flera nya naturhus uppförts och efter-
frågan växer. Ankis naturhus stod klart den 24 augusti omgärdad av 
susande björkar och med himlavalvet som tak. Framtidens hus är här 
och ett besök i Ankis naturhus är som balsam för själen.
– Jag vill öka kunskapen om och intresset för naturhuskonceptet. Huset kan 
erbjuda studiebesök, events samt möjlighet till ”provbo” för intresserade av att 
bygga Naturhus och på så vis hjälpa dem att ta steget. Naturhus är framtidens 
hus med lågt avtryck på miljön och huset värms upp av FTX teknologi för 
maximal värmeåtervinning, berättar Anki Pozson.

Ankis naturhus är ett av cirka 10 hus i Sverige. Till skillnad från kon-
ventionella hus är ett naturhus integrerat med smart teknologi.
– Naturhuset i Gränna inspirerade mig och fick mig att vilja bo i ett liknande 
hus. Idag vill jag inspirera andra till att bygga efter naturhusprincipen med så 
litet avtryck som möjligt på miljön. Under sommaren sover du under stjärnor-
na, inomhus men känslan är utomhus. Ljuset blir magiskt i huset och hur du 
följer skiftningarna i naturen, det är enormt vackert, förklarar Anki.

Ett besök i Ljung hos Anki är att få en glimt av framtidens boende, ett 
självförsörjande hus vars närhet till naturen ger ro i själen.
– Jag vill gärna inspirera andra och välkomna människor att umgås och hitta 
nya former att umgås. Det finns inga gränser för husets möjligheter, avslutar 
Anki.

För den som letar efter ett hållbart drömboende är ett naturhus svaret. 
Ett hus inuti ett växthus som ger lägre värmekostnader, en trädgård 
med medelhavsklimat och ett kretslopp som ger näring till din egen 
grönsaksodling. Ett naturhus kan sudda ut gränsen mellan ute och 
inne. Framtiden är hållbar och klimatsmart, naturhus är framtidens 
boende.

Hållbart boende med naturhus
13



Pengaregn över föreningslivet
Ett helt gäng föreningar fick en rejäl slant av Spar
banksstiftelsen Skåne som äger Swedbankaktier 
där utdelningen möjliggör anslagen till föreningar 
i Klippan och Perstorp två gånger årligen. 

I Klippan-Perstorpsområdet delar man årligen ut  
cirka 240 000 kronor. Sparbanksstiftelsen och Swed-
bank stöttar lokalt föreningsliv vars arbete bidrar till en 
meningsfull fritid för barn och unga.
– Höstens satsningar gick till att utveckla det ideella förenings-
livet för att kunna stärka unga ledare och deltagare. Stiftelsen 
tillsammans med Swedbank ser det viktiga i ett levande fören-
ingsliv i Klippan och Perstorp, säger Per Johansson som är 
kontorschef Swedbank Klippan.

Perstorp, Ljungbyhed och Klippan
Bland de lyckliga mottagarna fanns gymnastikfören-
ingen GF Activa i Perstorp som köpt in ett klätter-
nät till barngympan med hjälp av bidrag från Spar-
banksstiftelsen och Klippans gymnastikkrets och 
deras projekt ”Alla kan gympa” ska få fler barn med 
funktionsvariationer att gympa genom att utbilda fler 
ledare. Här utgår verksamheten från rörelseglädje och 
ser möjligheter istället för begränsningar.

Bland övriga mottagare finns Klippans kraftsport-
klubb som ska utbilda en kvinnlig domare och investe-
ra i utrustning till barn och ungdomar. Hundklubbarna 
Rönne hundungdom och Söderåsens brukshundklubb 
ska vidareutbilda ledare vilket även Ljungbyheds IF 
ska göra. Ljungbyheds scoutkår fick bidrag till brunns-
grävning. Föreningen ska själva gräva och anlägga en 
brunn för att få vatten till sin scoutstuga i Ruveröd.
– Ett stort fokus ligger på projekt som gör nytta i samhället 
och stödja lokala verksamheter för att fortsätta finnas kvar 
och utvecklas i dessa tider, säger Bo Svensson i Sparbanks-
stiftelsen Skånes styrelse.

Ny ansökningsperiod
För dig som är föreningsaktiv är det dags att ta en  
rejäl funderare! Vilka projekt har vi på gång? På vilket 
sätt kan vi utveckla och förbättra vår verksamhet? Kan 
Sparbanksstiftelsen Skåne hjälpa till med ekonomiskt 
bidrag? Den 1 februari till 31 mars är formuläret på 
Sparbanksstiftelsens hemsida öppet. Det finns goda 
chanser att få förstärkning i kassan!

Läs mer: www.sparbanksstiftelsenskane.se
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UF draknäste 
på Åbyskolan
Strax innan terminsavslutningen i december anord
nades Draknäste för UFföretagen på Åbyskolan i 
Klippan. 

Samtliga UF-företag fick presentera sina affärsidéer in-
för en jury bestående av Anna Alkner från näringslivs-
avdelningen Klippans kommun, Johanna Engström från 
SEB och Mathilda Magnusson fd elev och UF vinnare.

Juryn gav även tips till 2:orna som har sitt UF-år nästa 
läsår. Pris från Klippans kommun gick till Brooksyfit 
UF, tre killar som valt att sälj begagnade kläder vilket 
ligger i tiden. De hade en egen stil och var proffsiga i sin 
presentation. Priset var Klippancheckar.

Priser från SEB Klippan för bästa presentationer och 
affärsplaner gick till Pussel UF, Brillando UF och 
Brooksyfit UF. Priset var 1000 kronor till respektive  
företag.

Årets presentationer höll en hög och jämn nivå där 
killarna stack ut, det brukar annars vara tvärtom att  
tjejerna dominerar. Brillando UF hade som affärsidé att 
sälja Rhinestoneröjor. Rhinestone är glittriga stenar som 
bildar mönster på kläderna. Pussel UF:s produkt var ett 
pussel med Helsingborgsmotiv av en konstnär.
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Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

Ungdomarna visar framfötterna
Klippans tyngdlyftning avslutade året med framgångar i U14 
DM. 

Ett flertal personbästa gjorde att persklockan ringde ofta. Det som 
sticker ut är att samtliga ungdomar kombinerar tyngdlyftning med 
minst en annan sport. Resultatet blev fem guldmedaljer och en  
silvermedalj. I nationella U14 serien knep lag 1 en andraplats och 
andralaget en tredjeplats.

Världsstjärna från Krika
Landslagskusken Johan Herner från Krika tävlar i sport
körning i singel ponny och liksom i fälttävlan är det tre delprov 
 dressyr, maraton och precision. 

Som groom i dressyr och precision, 
medhjälpare bak på vagnen, har 
han Ingela Ekelund. I det tuffare 
maratonet krävs det mycket styrka 
för att göra jobbet bak på vagnen 
och då ställer sig Ingmark Nilsson 
på plattan. Vid ryttargalan 2021 fick 
Johan Herner motta priset ”Årets 
kusk 2021” inom sportkörning och 
under fjolåret tog Johan SM-guld 
individuellt, NM-guld både individuellt och i lag samt bästa svensk 
vid VM i Frankrike med en 11:e plats. Med känsla i tömmarna styr 
han den godkända welshponny-hingsten Störtebekers Big Cracker, 
till vardags kallad Lilleman, tillsammans med sina grooms rakt in i 
världseliten. 2021 var Johan på 14:e plats på världsrankingen, bästa 
svenska kusk.
 Foto: Privat

Klippans pistolskytteklubb har 
nått nya framgångar genom Martin 
Andersén som nådde framskjutna 
placeringar vid den internationella 
tredagars tävlingen LF Open i Dan-
mark. I konkurrens med de bästa 
skyttarna i Nord europa blev det en 
tredjeplats under lördagen och fjärde-
platser under fredagen och söndagen 
efter stabilt skytte.

Framgångsrik skytt från Klippan

Föreningssidan



– CYKELAFFÄREN I CENTRUM –

EKSTRANDS CYKEL

Tack för alla
trevliga år!

Stötta lokal handel
  – visa kärlek
Sex av tio bland 1825 åringarna, jämfört med endast cirka 
tre av tio bland de som är över 50 år uppmärksammar ”Alla 

hjärtans dag” på ett eller annat sätt. 

Försäljningen av blommor, 
choklad och smycken får ett 

uppsving i handeln. Det klassiska 
sättet att visa kärlek och omtanke 

är med en bukett blommor. Rosor 
är en klassisk present som för-
knippas med romantik. Den som 
vill välja svenskodlade blommor 

kan istället satsa på tulpaner. 

Försäljningen av chok-
ladpraliner ökar med 
över 100 procent 
under under Alla 
hjärtans dagveckan 
jämfört med en ge-
nomsnittlig vecka.
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Handla lokaltHandla lokalt

VILL DU HA LOKALA BUTIKER I MORGON? 
Använd dem redan idag! Stötta våra lokala företagare.

Klippans Köpmannaförening, Storgatan 46, 264 33 Klippan
klippanskopmannaforening@gmail.com • www.köpiklippan.se
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SNART ÖPPNAR  
FRITIDSBANKEN I KLIPPAN

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 
måndagar kl 17–20 samt tisdagar och torsdagar kl 14–17

Restaurang senioren har öppnat igen och 
serverar lunch vardagar mellan 11.30 och 
14.00. 

Ett efterlängtat besked för många och inte 
minst Klippans måltidschef Lill Spenninge. 
För många seniorer innebär lunchserve-
ringen ett socialt lyft när det går att äta ute 
och tillsammans igen, efter restriktionerna 
följts. Priset för lunch är 80:- för pensionärer 
och 90:- för kommunanställda och övriga 
gäster. Att seniorens lunchservering varit 
saknad märks tydligt hos alla matgäster som 
nu hittat tillbaka.

Efterlängtat att 
senioren öppnat igen

Information från Klippans kommun18



Nominera Årets Entreprenör 2021
Nya utmärkelser riktade till näringslivet…

Klippans kommun har sedan länge delat ut Näringslivspriset och 
Köpmanspriset till det lokala näringslivet. Det har nu gjorts en 
översyn av priserna och för att bli mer anpassade till omvärldens 
krav samt kommunens mål och visioner har det beslutats att de  
tidigare ersätts med två nya utmärkelser, Årets Tillväxtföretag och 
Årets Entreprenör.

Den nya utmärkelsen Årets Tillväxtföretag grundar sig till viss 
del på SYNA:s utmärkelse ”Årets Tillväxtkommun”, där Klippans 
kommuns företag de senaste sex åren hållit sig på topp tre i Skåne. 
Allmänheten kommer som tidigare få möjlighet att nominera kan-
didater till ett av priserna, Årets Entreprenör. Till båda utmärkelser-
na kommer en prissumma om 10 000 kr.

Du kan läsa mer om både vilka som mottagit de tidigare priserna  
och de nya utmärkelserna på kommunens hemsida under fliken 
"Näringsliv & Arbete”.

Årets Tillväxtföretag
Priset har som syfte att lyfta fram kommunens tillväxtföretag.
För att klassas som ett tillväxtföretag ska det den senaste treårs-
perioden haft en uthållig hög tillväxt, ha nyanställt samt ökat sin 
omsättning samt gått med vinst mellan de senaste två årsboksluten.

Företaget ska bedrivas som aktiebolag, ha sitt säte i Klippans kom-
mun, driva ett aktivt miljöarbete och ses som en god ambassadör  
för Klippans kommun.

Årets Entreprenör
Priset har som syfte att lyfta fram företagare, som uppvisar nyska-
pande kreativitet samt driver sin idé eller verksamhet på ett fram-
gångsrikt sätt.

Vägledande kriterier för utnämnandet är att pristagaren ska vara en 
sann entreprenör, ses som en god ambassadör för Klippans kom-
mun och ha sitt säte här. Företaget ska bedömas ha en ekonomisk 
uthållighet samt ha varit verksamt i minst tre år. Dessutom ska det 
drivas ett aktivt miljöarbete inom företaget.

Nominera här
Gå in på www.klippan.se/naringsliv för att nominera din kandidat!

MOM-Events & Förarcoaching AB, fick kommunens näringslivs-
pris 2020 med följande motivering:
”Mikael Bern och Ted Johansson har under f lera år drivit MOM-Events & 
Förarcoaching AB framgångsrikt och med god tillväxt. Genom sin förmåga 
att våga fatta svåra beslut och sin målmedvetenhet, har de snabbt ställt om 
verksamheten med anledning av den pågående pandemin. De har lyckats 
med att hålla kvar de flesta av sina tidigare kunder och samtidigt skaffat 
sig nya. Skåne Truck Show och andra publika event har fått pausas och 
fokus ligger idag på förarutbildningar som drar deltagare från hela Sverige 
till Ljungbyheds Motorbana.

Området har blivit ett nav för utbildning av polis, tull, räddningstjänst samt 
andra samhällsviktiga verksamheter. Den motorrelaterade verksamheten 
och det starka samarbetet med andra företagare har bidragit till f lera nya 
etableringar av verksamheter, som även är en del av den framtida fordons-
utvecklingen.

Mikael och Ted är i högsta grad delaktiga i utvecklingen av Ljungbyhed Park 
och de skapar stolthet för orten. Genom sitt entreprenörskap och att vara 
måna om sina kunder, har de skaffat sig ett gott renommé och är båda goda 
ambassadörer för Klippans kommun.”

19Information från Klippans kommun 19Information från Klippans kommun



Vår utställningslokal Hembygdsgatan 2 i Klippan • Tel 0435-103 80 • www.fonsterfint.se • info@fonsterfint.se
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– Jämför gärna våra priser! –

Sänk värmekostnaden  
med en vedkamin!

Årets
Kamin
2022
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 •
  Contura 896 Style 

kampanjpris från 24.900 kr
ordinarie pris från 26.900 kr


