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Omslaget: Lennart Olsson är spindeln i nätet hos ResTeamet.

Lilla bilden: Under sommaren har Bruksspelet – Silver Hill spelats på 
Pappersbruket. Foto: Camilla H Peurell 

Vem bryr sig om  
handeln i Klippan?

Om mindre än en månad ska vi rösta på partier och politiker som 
ska styra de kommande åren. Vi låter alla partier som annonserar i 
Söderåsjournalen få svara på två frågor. Svaren på frågorna är i det 
här fallet inte det viktiga utan det framgår för den klarsynte vilka 
som bryr sig om den lokala handeln. De som driver en butik, har 
anställda eller företag med alla anställda borde ha intresse av hur 
partierna ställer sig till lokalt företagande och handel.

Partier som inte bryr sig om att stötta det lokala näringslivet, köp
mannaföreningen eller butikerna vill ändå ha din röst. Frågan är om 
du vill stötta din hembygd och vårt lokala näringsliv och de partier 
som värnar om dessa eller du struntar i det likt vissa partier? Lokal 
handel ger bättre förutsättningar för en bra kommunal skattebas, ett 
brett utbud och en stark lokal ekonomi. Fler företag och butiker ger 
också möjlighet till f ler jobb och praoplatser. Samma företag stöttar 
vårt föreningsliv och idrottsklubbar som gör livsviktiga insatser för 
barn och ungdomar samt gör kommunen attraktiv.

Alla partier är välkomna att annonsera i Söderåsjournalen och alla 
partier får mer än gärna hjälpa till att utveckla handeln och närings
livet. Flera av våra lokala politiker och deras partier vill och gör just 
det. De trycker sitt material lokalt och annonserar i Söderåsjourna
len. Det är ditt val och din röst, tycker du att det är viktigt med ett 
levande samhälle med lokal handel och praoplatser till våra ung
domar är det mitt förslag att du prioriterar de partier som prioriterar 
det. Eller väljer du något av de partier som inte bryr sig om den 
lokala handeln, företagandet och i slutänden dig.

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Den 11 september är det val i Sverige. Vad 
skulle då passa bättre än en tävling med 
val-tema? 

Vinster
1:a pris är en härlig makeupkurs i grupp på 
Beauty Area by Elena Kurenkova. Prisets 
värde är c:a 2200 kr. 
2:a och 3:e pris är Klippancheckar med ett 
värde av 300 kr respektive 200 kr.

Gör så här:
Leta upp och räkna valar i tidningen. Valen ser ut som den ovan 
(den räknas inte!). Fyll i talongen nedan och skicka in den till oss på  
Söderåsjournalen, Adapt Media, Storgatan 10, 264 35 Klippan. 
Märk brevet med Tävling. Oss tillhanda senast 1 september 2022.

tävling

Antal valar: ...........................................................................................................

Namn: .......................................................................................................................

Adress: ....................................................................................................................

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

Tel: ...........................................................................................................................



Hembygdsg. 2, KLIPPAN • 0435-131 67 • Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14

Hemma bäst

Kondenstumlare med innerbelysning
En kondenstumlare som rymmer 7 kg tvätt. Maskinen har innerbelys-
ning och dubbla luddfilter samt automatiskt anpassade tork och 
tidsprogram. 
• Innerbelysning
• Luftningsprogram
• Fördröjd start
• Indikering för full kondensvattenhållare

CYLINDA TK4270

Tvättmaskin för 7 kg med tidspar
En lite grundare och energisnål tvättmaskin med 1400 
varvs centrifugering. Induktionsmotor ger en tystare 
gång och en tydlig textdisplay visar allt du behöver 
veta om temperatur, varvtal och tvättid, till och med 
vatten och energiförbrukning. 
• Extra sköljning
• Induktionsmotor
• Snabbtvätt
• Fördröjd start

CYLINDA FT4374B

BA
G

5.990:-

4.495:-

BA
G

5.790:-

4.495:- Spara 
1.295:-

PAKETPRIS

SPAR A 2.790 K

R

8.990:-

Spara 
1.495:-

Mikrovågsugn
700W effekt. Kapacitet: 20 liter.

CHAMPION CHMW012 Spara 295:-

895:-
1.190:-

5.890:-

Spara 1.600:-

Spis med varmluftsugn
Glaskeramikhäll som effektivt 
värmer upp maten. Ugnen har 
utformats för att ge en optimal 
luftcirkulation och ge en jämn 
värmefördelning till maten. Med 
varmluftsugnen kan du tillreda 
rätter på flera nivåer i ugnen 
samtidigt Ångrengöringsprogram 
som gör att du har en ren ugn med 
hjälp av endast vatten.
• Keramikhäll
• Varmluft
• Multifunktionsugn

CYLINDA S8364KV

AA
G

7.490:-
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• 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

KD I KLIPPAN - VI SOM
STÅR UPP FÖR VARANDRA

Annons .indd   1Annons .indd   1 2022-05-30   12:112022-05-30   12:11

LJUNGBYHED  www.hemkop.se

Öppet alla dagar 8-20
eller dygnet runt på hemkop.se

Ombud för Nu även 
E-handel

Just nu!Just nu!
Kräftor i stor sortering
Kräftor i stor sortering
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På lagret bjuds kunderna på kaffe och fastlagsbulle, tyvärr inte de  
senaste två åren på grund av pandemin.
– När det är midsommar och jul, kan mina kunder som har svårt att få 
matkassen att räcka till, ansöka till butiken om hjälp. Tidigare har Lions 
Perstorp stöttat familjer i nöd, numera har Röda Korset Perstorp stöttat 
tillsammans med att Jette och jag privat skänkt ICA presentkort, berättar 
Ingemar.

Ingemar och Jette hjälper även till att stötta föreningslivet i Perstorp. 
PBIK, Perstorps ryttarförening och inte minst Perstorp Rotary
klubb ligger Ingemar varmt om hjärtat. Med ett stort hjärta och stort  
engagemang för bygden bidrar Ingemar till att göra Perstorp lite 
bättre och ser till att bjuda på välbesökta evenemang med musik, 
underhållning och mat för kommunens invånare i och utanför sin 
butik. 

Onsdagen den 1 juni bjöds skånska vardagshjältar in till mid-
dagsbuffé med landshövding Anneli Hulthén på Residenset i 
Malmö. De inbjudna hade nominerats av kommunledningarna 
i Skåne.

– Min tanke är att bjuda in personer som gör en stor insats för sina kom-
muner eller för länet, och som inte brukar uppmärksammas med den här 
typen av arrangemang, berättar Anneli Hulthén som inspirerats av 
Kungens Sverigemiddag och velat göra en regional variant.

Anneli Hulthén hade bett kommunledningarna om förslag på ”var-
dagshjältar som har gjort en extra utmärkande insats inom det sociala om-
rådet, kultur, utbildning eller föreningsliv”. Från Klippan blev Jan Berg 
och Ronny Olesen inbjudna och från Perstorp blev Rolf Jansson 
och Ingemar Larsson kommunens vardagshjältar.

Eldsjäl och vardagshjälte
Ica handlaren Ingemar Larsson, Perstorps kommun, är en viktig 
del av Perstorp och hans butik är en samlingspunkt för ortens in
vånare och han har utöver detta ett väldigt stort engagemang för 
orten och dess invånare. Ingemar är förstås stolt över utmärkelsen.
– Jag vill tacka Ulf och Torgny för nomineringen och att jag fick motta priset 
av landshövding Anneli Hulthén. Det är alltid roligt att få ett pris för sitt 
yrke. Det blir jag aldrig för gammal för, säger Ingemar.

Under många år har Ingemar gett tillbaka till samhället och ordnat 
festligheter i vardagen. När Ingemar firar 38 år som ICAhandlare  
fredagen den 26 augusti kommer Pstringz och spelar. Tidigare  
hette de Perstorps gitarrsträngar och de spelade första gången på 
ICA när Jette, Ingemars fru, fyllde jämt.

Festligheter
Varje år på fettisdagen åker Ingemar personligen ut och bjuder på 
fastlagsbullar på kommunens äldreboenden, både till de boende och 
personalen, för att sätta guldkant på tillvaron. I ICAbutiken brukar 
det stå riktiga konditorer från Sjöstrands och göra fastlagsbullar. 

Eldsjälen
Ingemar prisades

Öppet: tors 10-18, fre 10-18, lör 10-13

   bjarhusgardsbutik.se   

Skördetid på

Nyskördade grönsaker
och lokalproducerat kött

GÅRDSBUTIK

Prisbelönta
charketurier

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

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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Hösten är bästa
planteringstiden

Öppet
Mån-fre 10-17
lördagar 10-13

30%30%

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

För mer info  

 bjarhusvaxtbutik  

 Bjärhus Växtbutik AB

Den 3-11/9 är det
Stora Planteringsveckan!

FINA ERBJUDANDE HELA VECKAN

Stora Planteringsveckan
Stora Planteringsveckan är en årlig fest av odlarglädje, träd-
gårdsinspiration och kunskap om allt möjligt som har med 
trädgård att göra. 

Stora Planteringsveckan startar alltid första lördagen i september 
inspirerar och sprider kunskap om allt som har med växter, träd
gård och trädgårdsliv att göra. 

Trädgårdsmästarna Helen och Bertil på Bjärhus växtbutik deltar 
i stora planteringsveckan och har fina erbjudanden hela veckan.
– Det här är en utmärkt planteringstid för nästan alla fleråriga växter. 
Buskar, barrväxter, rosor, perenner, träd, klätterväxter, lökväxter – allt 
kan du plantera i början av september. Rosor, lövfällande träd och buskar, 
klätterväxter och perenner kan du dessutom fortsätta plantera till långt in 
på hösten, ända tills tjälen går i jorden, berättar Helen.

Välkommen till Bjärhus växtbutik som har ett gediget träd
gårdskunnande, odlarglädje och en massa härliga växter.

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Nu startar vi upp Nu startar vi upp 
höstens projekt!höstens projekt!

Storgatan 32 i Klippan

Nu är höstensNu är höstens
mode på väg! mode på väg! 
Nyheter varje  Nyheter varje  

dag i butiken. dag i butiken. 

Välkommen Välkommen 
till oss!till oss!
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Storgatan 32, Klippan 
Tel. 0435 - 101 15  www.gunnsmode.se 

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

Gilla oss på

Gör som alla andra, 
åk till Gunn’s 

och handla!
Handla för minst 500 kr 22-27/8 
och du får en rabattkupong med

på en valfri vara att använda  
vid nästa köptillfälle.

25% rabatt

ALLT FÖR MODE,  
ALLT FÖR MODE,  

HÄLSA OCH SKÖNHET 

HÄLSA OCH SKÖNHET 

OCH MYCKET MER  
OCH MYCKET MER  

HITTAR DU I KLIPPAN!

HITTAR DU I KLIPPAN!

HANDLAHANDLA
LOKALT!LOKALT!

Klippans Köpmannaförening, Storgatan 46, 264 33 Klippan
klippanskopmannaforening@gmail.com • www.köpiklippan.se
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KLIPPAN-CHECKEN
Presentkortet gäller i alla våra medlems

butiker. Du kan köpa presentkortet hos 
Guld o Silversmedjan på Storgatan 46, 
Klippan (Obs: endast kontantbetalning).

www.köpiklippan.se

Adapt Media • Ahlins Möbler • Apoteket AB • Basthi • Beauty Area by Elena Kurenkova • 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
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Res med ResTeamet till Tyskland
Hösten och vintern ska upplevas i Tysk-
land. ResTeamet i Klippan är ditt lokala 
resebolag som tar med dig ut i Europa, 
bussresor med personlighet! 

Bekväma och moderna bussar, duktiga 
chaufförer, centrala hotell och bra matställen  
är det alltid när du reser med ResTeamet. 
Höstens restips är alla upplevelser som heter 
duga. Vilken resa passar dig bäst?

Rostock oktoberfest
Rostock är en Hansastad med gemyt och 
fantastisk arkitektur. Här finns trendiga bu
tiker och varuhus samt trevliga serveringar 
och restauranger. Rostocker oktoberfest äger 
rum i Rostocks stadshamn, tältet rymmer 
plats för hela 2.500 personer. Det är en tra

ditionell Oktoberfest som firas, med bayer
ska specialiteter, livemusik och DJ! Detta  
är en helg man länge kommer att minnas! 
Du behöver inte älska öl för att det ska bli 
minnes värt utan det är en upplevelse utan 
dess like.

Bremen ölfestival
Tysklands äldsta folkfest, Bremens Frei
markt, lockar människor sedan över 1000 år  
tillbaka. De runt 300 utställare ihop med 
festligheter som musik, dans, mat och dryck 
skapar en härlig inramning. Höjdpunkten 
är karnevalståget när ett hundratal färg
glada vagnar och mångdubbelt promene
rande grupper visar upp sig under festliga 
former i en parad genom staden. Nöjesfältet 
och alla hantverkare i all ära men det är de  

stora serveringarna som lockar folk. För den 
shopping sugne finns det två stora affärs
gator med butiker och varuhus. För den 
historiskt intresserade är det stora torget 
den gamla Hansastadens hjärta och här står 
den berömda Rolandsstatyn och det ståtliga 
handelshuset Schütting.

Julmarknadsresor
Tyskland är jullandet framför andra med 
alla sina stora julmarknader. En julmark
nadsresa blir ett avbrott från vardagen, 
komma i väg och få en dos av julstämning. 
Oavsett resmål i Tyskland är det ett säkert 
kort för alla julälskare som vill uppleva jul
stämning med julpyntade gator och torg, 
marknadsstånd med hantverk, godis, mat 
och glühwein.

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

R
es
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Alltid centrala 
-  

hotell!

DAGSTURER (Begränsad anslutning)

Ullared 1/9, 27/9, 13/10, 27/10 mfl  ��230:-
Bordershopen  
23/8, 4/10, 25/10, 24/11  ���������������������500:-
Heiligenhafen 6/9, 20/9, 11/10 mfl  500:-
Skånska Mord 2/10�  �������������������������895:-
Bokmässan i Göteborg 24/9  �������� 550:-
Äppelmarknad i Kivik 25/9  �����������795:-
Arlövsrevyn  
10/2, 11/2, 17/2, 18/2  ���������������������� 1050:-
Julmarknad på Liseberg 1/12  ��������490:-
Julmarknad på Huseby Bruk  
15/11, 19/11  ������������������������������������������795:-
Julmarknad på Tjolöholm  
12/11, 20/11  �����������������������������������������795:-

UPPLEVELSER/ 
WEEKENDRESOR
Vinresa Rhen-Mosel 6 dgr  
26/9����������������������������������������������������� 7795:-
Hyttsill med Luffarmuseum  
8/10 ����������������������������������������������������� 2295:-
Bremen Ölfestival 3 dgr 14/10 ����� 2895:-
Rostock Oktoberfest 3 dgr 21/10  2995:- 

JULMARKNADSRESOR
Kiel 3 dgr  
25/11, 28/11, 2/12 �������������������������� Fr 2895:-
Rostock ”på egen hand” 3 dgr   
21/11, 25/11, 28/11, 2/12, 5/12,  
9/12, 12/12 ������������������������������������� Fr 2495:-

Hamburg ”på egen hand” 3 dgr   
21/11, 25/11, 28/11, 2/12,  
5/12, 9/12 ��������������������������������������� Fr 2595:-

Schwerin 3 dgr   
21/11, 25/11, 28/11, 2/12, 5/12,  
9/12, 12/12, 16/12 �������������������������� Fr 2495:-

Berlin julmarknad 3 dgr   
28/11, 2/12, 5/12, 9/12 ������������������ Fr 2895:-

Stralsund 3 dgr   
25/11, 28/11, 5/12, 9/12 ���������������� Fr 2895:-

Lübeck ”på egen hand” 3 dgr   
21/11, 25/11, 28/11, 2/12,  
5/12, 9/12, 16/12���������������������������� Fr 2995:-

Celle 3 dgr  9/12 ���������������������������  Fr 3145:-

Stade 3 dgr  28/11, 5/12, 9/12����� Fr 2895:-

Vi söker resesäljare och 

reseledare, skicka din ansökan 

till lennart@resteamet.se
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Det har hänt mycket positivt i 
Klippans kommun under 
senaste mandatperioden.

 - Ny grundskola
 - Ny förskola
 - Utveckling av Sågenhuset
 - Uppskattad Skatepark
 - Utbyggnad av Åbyhem  

pågår
 - GC väg Östra Ljungby – 

Klippan
 - Gratis kollektivtrafik i 

Skåne för ungdomar i 
gymnasieålder

 - Friluftsbadet i Östra 
Ljungby räddat och 
nyinvestering beslutad

 - Många 
företagsetableringar längs 
fabriksvägen och vid 
väg 13/E4:an

 - Ny förskola i 
Ljungbyheds byggs

 - Utbyggnad och 
renovering av 
Ljungbyhedsskolan 
beslutad

 Och mycket mer…

VI ÄR STOLTA MEN INTE NÖJDA!

11 SEPTEMBER VÄLJER DU!

Vi vill fortsätta bygga kommunen!
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LanthandeL LanthandeL 
& servering& servering

Öppet: tis-Fre 10-18 • LÖr 10-14Öppet: tis-Fre 10-18 • LÖr 10-14

Bruksgatan 29  |  Klippan  |  076-318 77 75Bruksgatan 29  |  Klippan  |  076-318 77 75

 Fräscha luncher Fräscha luncher
 även take away även take away
	Gofika	Gofika
 Naturlig hudvård Naturlig hudvård
 Makeup Makeup
 Inredning Inredning
 Leksaker Leksaker

Sweet Harmony har växt och tagit över Ove Fotos gamla  
lokaler. 

Större yta har gett f ler sittplatser, 30 sittande gäster inomhus och 
lika många på uteserveringen får nu plats att äta eller ta en fika. 
Lanthandelsdelen av butiken har växt och sortimentet av miljövän
liga och ekologiska kroppsvårdsprodukter har ökat. Produkter utan 
paraffiner, siliconer, sulfater och parabener. Nytt är också att för
säljningen med leksaker i hållbara material har utökats.
– Vi fick ok att öppna upp den nya delen av butiken precis innan Åbymark-
nad och det var tur, vi hade fullsatt hela den dagen. En kundtoalett som är 
handikappanpassad och en barnhörna med leksaker och böcker är några av 
nyheterna i den nya delen av lokalen, berättar Annika.

Mysfaktorn är fortsatt hög och Sweet Harmony har blivit en plats 
både i hjärtat och rent fysiskt som gästerna besöker, både lokalt och 
från när och fjärran. Deras unika nisch att erbjuda mat, bröd och 
godsaker fritt från gluten & vetestärkelse lockar besökare. Oavsett 
matallergier eller ej så äter alla deras supergoda luncher och kakor. 
Det är många som vill ha mat runt lunchtid, att förbeställa via hem
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– Kunderna har haft ett enormt tålamod under utbyggnaden och fortsatt 
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Är det några som har positiva saker att säga om Sweet Harmony 
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”Klippans trevligaste lunchställe? Jag tror så!”

”Mycket trevlig personal! Kan verkligen rekommenderas!"

”Så mysigt, så gott, så fantastiskt. 10/10 utan tvekan! Perfekt bakad potatis, 
bra övrigt lunchutbud”

”Överträffade alla förväntningar. Som glutenintolerant kan jag känna viss 
oro att det ska bli fel med min mat. På Sweet Harmony kunde jag släppa 
oron och bara njuta först av den goda maten och sedan kakan och kaffet. 
Svårigheten var att välja, jag skulle ju vilja prova allt. Så bra att jag kunde 
köpa med mig en del hem och nu har jag ett nytt utflyktsmål i Klippan, en 
avslappnad och ombonad miljö det kändes helt fantastiskt.”

Sweet Harmony – samma härliga ställe fast större
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LANDSBYGD
 All odlingsbar åkermark skall 
skyddas och bevaras. 

 Ökat stöd till vägsamfälligheter.
 Utökad belysning på lands
bygden.

 Fortsatt utrullning av fiber till  
hushållen i kommunen.

 Bättre info om kompletterings
trafiken.

NÄRINGSLIV  
OCH FÖRETAGANDE

 Stärka förutsättningar för det 
lokala näringslivet samt arbets
modellen ”en väg in i kommunen”.

 Uppmuntra lokalt företagande 
och entreprenörskap.

 Utveckla industrioch kulturarvet 
inom Pappersbruksområdet i 
Klippan.

 Mer rådgivande funktioner vid 
djurhållning.

TRYGGHET  
OCH SÄKERHET

 Utvecklad lokal samverkan  
mellan kommun, bostadsbolag, 
polis, vaktbolag och försäkrings
bolag.

FÖRSKOLA OCH SKOLA
 Minskade barngrupper inom för
skolan och bättre förutsättningar 
för uteaktiviteter samt valfrihet 
inom barnomsorgen.

 En likvärdig grundskola med  
behörig personal och hög kvalitet.

 En Gymnasieskola med fler yrkes
inriktade alternativ.

 Utveckling av SFI i syfte att  
ge goda förutsättningar för  
integration.

 Näringsrik, närodlad och årstids
relaterad skolmat.

 Valfrihet inom förskola och skola.

OMSORG OCH STÖD
 Familjecentralen (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 och 
hög beredskap för pandemier.

 Luftkonditionering på alla äldre
boenden. 

 Näringsrik, närodlad och 
säsongs relaterad mat till de äldre.

 Satsa på ökad kvalitét i  
hemtjänsten genom att införa  
ett ”Hemtjänstlyft”.

 Alla i kommunen ska kunna erbju
das god omsorg och service.

 Undersök intresset för att starta 
en Retropub i samarbete med 
pensionärsföreningarna. 

KULTUR OCH FRITID
 Utveckling av Klippans Badhus 
med fokus på ökad tillgänglighet 
för alla. 

 Satsning på folk och skol
bibliotek i alla kommundelarna.

 Utveckla samverkan mellan 
Konsthall  Musikskola  Bibliotek.

 Utveckla Musikskolan och det 
lokala musikarvet.

 Särskilt riktade bidrag till  
föreningslivet utanför Klippans 
tätort.

 Ökade resurser till barnteater.
 Utveckla förutsättningarna för 
motionsoch breddidrott.

 Förbättra skötseln och utöka 
strövstigarna inom kommunen.

TEKNIK OCH SERVICE
 Öka trafiksäkerheten inom våra 
tätorter och på landsbygden.

 Förbättrad vinterväghållning och 
säkra gång och cykelvägar.

 Förbättrad grönområdesskötsel i 
Ljungbyhed och Ö. Ljungby.

 Bilda ett estetiskt råd i syfte att 
”profilera” tätorterna.

 Kommunens fastigheter  
planeras och underhålls  
långsiktigt samt präglas av  
ett hållbarhets perspektiv. 

 Bättre tillgänglighetsanpassning 
av kommunens lokaler.

KOMMUNALA BOLAG
 Treklövern (fastighetsbolag) 
satsar på rimliga hyror, blandade 
upplåtelseformer och ett fullgott 
fastighetsunderhåll. Undersök 
förutsättningarna för att bygga 
fler mindre och prisvärda  
bostäder i hela kommunen.

 NÅRAB utvecklar sina ÅVC 
(återvinningscentraler) utifrån 
ett hållbarhetstänk och flexibla 
öppettider.

SAMARBETE ÖVER  
KOMMUNGRÄNSERNA

 Söderåsens Räddningstjänst 
(Klippan och Åstorp) planerar för 
en ny tidsenlig Räddningsstation 
(Brandstation) samt utvecklar 
samverkan med civilförsvaret.

HÅLLBARHET 
 Bli bättre på återbruk.
 Fler satsningar på kollektivtrafik, 
så att vi kan öka pendlandet med 
buss/tåg.

 Energibesparingar genom att  
öka installationer av solceller 
inom kommunen.

 Fler laddstolpar i kommunen. 
 Återskapa fler områden  
som främjar den biologiska  
mångfalden.

 Utöka delaktigheten för  
kommuninvånare vid beslut  
(medborgardialoger och rätt  
beslutsgång).

 Minskad plastanvändning och 
fokus på Hållbarhet.

Centerpartiet i Klippan vill speciellt lyfta fram  
följande frågor under mandatperioden 2023-2026.

Vad tycker du?
Vi vill förbättra och  

utveckla VÅR KOMMUN.
Därför är DINA ÅSIKTER  

viktiga för att vi ska  
kunna göra vårt uppdrag.

KONTAKTA OSS via hemsidan 
centerpartiet.se/lokal/skane/

klippan/startsida
Alternativt via Facebook,  
sök på Centerpartiet Klippan

Kom ihåg att 
kryssa för Din  
kandidat, samt 

att Du kan  
förtidsrösta.

HELA KOMMUNEN SKALL LEVA!

Vill du veta mer? Se hemsidan: www.centerpartiet.se/lokal/skane/klippan/startsida

Klippan

0004 01245

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Diana Broman, 46 år, Verksamhetskonsult,Ljungbyhed
2 Börje Norén, 73 år, Fd Kultur-och Fritidschef,Källna
3 Lars Johan Forsberg, 60 år,Affärsutvecklare/ekonom, Hyllstofta4 Janet N Norén, 69 år, Skogsägare, Källna5 Mikael Persson, 64 år, IT-tekniker, Östra Ljungby6 Johanna Andersson, 31 år, Djurvårdare, Bonnarp7 Gun Bylund, 55 år, Verksamhetschef Vård- ochOmsorg, Söndraby

8 Bo Andersson, 78 år, Snickare, Ljungbyhed9 Ingemo Nilsson, 47 år, Barnskötare, Söndraby10 Tomas Nilsson-Glanby, 57 år, Renhållningschef,Ljungbyhed
11 Alice Andersson, 19 år, Studerande, Bonnarp12 Gunnel M Johansson, 80 år, Pensionär, Klippan13 Ingela Jönsson, 51 år, Lantbrukare, Färingtofta14 Mathilda Amilon, 31 år, Förskolelärare,Ljungbyhed
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Några av SD Klippans kandidater inför valet. Se vår hemsida eller vår Facebook  för att se hela vår lista.

Jonas Luckmann

Carsten Flensburg Jaqueline Jessen Oscar Einarsson Cornelia Scott Richard Kronqvist Anne Rundberg

Åsa Edvardsson Ralf Scott Tina Petersson Sebastian Ekelund Elin Luckmann

Vi kan inte lösa allt, men vi kan
få tillbaka det sunda förnuftet!

Vi vill införa jourklasser på våra grundskoleenheter.

Vi vill införa teater och mer idrott på vår grundskolor.

Vi vill arbeta på en bred front för att få bort drogerna från 
vår kommun.

Vi vill få upp trygghetsbelysning och kameror på speciellt 
utsatta områden.

Vi vill fokusera på att vara en landsbygdskommun och inte 
en storstadskommun.

Vi vill att man utvecklar dagbarnvårdare (dagmammor) 
istället för att avveckla.

Vi vill att man skapar ett säkert trygghetssystem som gäller 
på alla våra skolor.

Vi vill att man gör en utredning för att se över möjligheten 
att stärka den lokala handeln och näringslivet i vår 
kommun.

All personal som anställs inom äldreomsorgen ska kunna det 
svenska  språket flytande i tal och skrift för att säkerställa 
förstående och trygghet.

Klippans idrottshall skall moderniseras och utvecklas efter 
dagens krav.

Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och lyfta 
det lokala kulturarvet.

Vi vill att man ser till så att inte kommunens småföretagare 
missgynnas vid upphandlingar.

Vi vill att man fokuserar på en hållbar tillväxtpolitik. 
Kommunen ska växa i den takt den klarar av.

Vi vill att Vedby skola renoveras som det utlovats i flera år.

Vi vill man tar fram en plan för att stärka vårt kulturella arv 
som bruksort och möjligheten att renovera historiska 
värdefulla byggnader och möjligheten att bygga nya hus i 
gammal stil.
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Bruksspelet – Silver Hill
Sedan 2013 har Teater Amabile uppfört 
Bruksspelet, med undantag av 2020-2021 
då pandemin satte stopp. 

I år var Bruksspelet tillbaka med en färgspra
kande musikal där 1980talet gestaltades och 
utspelades kring turistattraktionen Silver 
Hill och pappersbruket förstås. Professionella  
artister och lokala förmågor skapar magi i en 
fantastisk miljö. Det bjöds på underhållning 
i världsklass i sann Klippananda, duktiga 
skåde spelare i mysig miljö och kanske Sveri
ges bästa utomhusteater med sång, värme och 
skratt!

Utomhusscenen vid fabriksutrymmets last
brygga sammanlänkar kultur och historia. 

Energin hos alla på scen fängslar och berör. 
Det gjorde att helheten blir så mycket mer än 
bara teater. 

Föreställningen är roande och träffar tids
andan klockrent, det är högt flygande planer 
mixat med vardagen i Klippan. Bruksspelet 
har blivit synonymt med sommaren och en del 
av allt det fantastiska som Klippan erbjuder. 
I pausen står Norrehus för maten, ytterligare 
en institution som levererar såväl god mat som 
oförglömliga upplevelser i Klippan.

Känslan efter föreställningen är densamma 
som varje år, hur ska de lyckas toppa det här 
nästa sommar?
 Foton: Melvin Nyberg och Camilla H Peurell
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

Par i träffar
Martin Andersen, Klippans 
PK och Amanda Persson, 
Ljungbyheds PK tävlade med 
den äran under Nordiska Mäs-
terskapen i Kouvola i Finland. 

I juniorklassen tog Martin ett 
silver i Sportpistol och Amanda 
knep ett brons i Fripistol.

En pigg 25-åring!
Klippans Ridklubb firar 25 års 
jubileum i år vilket firades lör-
dagen 6/8 i Gångvad. 

Det bjöds på show av Pontus Hu
gosson med ponnyn Katizie (från 
Talang) innan det serverades hel
grillad gris med tillbehör.

Utöver alla befintliga medlemmar och andra besökare fanns även 
ridklubbens grundare, Ellionor Ståhl, på plats. En lyckad dag med 
många kära återseenden.

Framgångar för Klippans friidrottsklubb
Föreningens ungdomar har tävlat för landslaget. 

Emilia Franzén sprang stafett 4x100 m vid Nordiska juniorlands
kampen i Malmö. Störst framgång hade Leo Göransson som tog 
silver vid U18EM i Jerusalem, endast 
17 poäng från guld! Totalt 7609 poäng 
var nytt personbästa för Leo och han 
var topp tre i kula (14.67), diskus (43.99) 
och spjut (62.83). När Leo kom hem igen 
arrangerade föreningen ett firande där 
ordförande Rolf Johansson höll ett kort 
anförande innan Leo firades av klub
bens ungdomar och medlemmar.

Ljungbyhed Y ungdomar
Det bjöds på gratis sommarfotbollsskola i Sveriges 
Fotbollsförbunds regi, där 60 barn och ungdomar, 
flickor och pojkar i åldern 6-12 år fick två tränings-
pass om dagen tillsammans.

Under tre dagar får 60 barn och ungdomar, flickor och 
pojkar, i åldern 612 år två roliga och utvecklande trä
ningspass om dagen ihop. Föreningens egna ungdoms
spelare agerar ledare och tränare under veckan.

Alla som deltog fick vattenflaska, landslagströja och en 
egen fotboll med sig hem som minne. Mellan tränings
passen bjuds det på saft, smörgås och frukt från Hemköp.

Föreningssidan



Brinner du för frilufts-
livet och tycker om att 

vara ute i naturen?
Då ska du vara med i Ljungbyheds Scoutkår!

https://ljungbyhed.scout.se

Scouterna bjuder in till ett ”prova på möte”
den 8/9 kl.18.30 - 20.00.

Hör av dig till Peter Wilhelmsson på 0734-407790 
eller ljungbyhed.scout@gmail.com

Snapphanarna Ljungbyhed

En del av Naturfesten, Klippans kommun

ÅBY MARKNAD 2022
Genom generösa gåvor och presentkort från  

företag och enskilda blev vårt lotteri på  
marknadsdagen en positiv upplevelse.

Adapt Media

Ahlins Möbler

Basthi och Lukas

Colorama

Fotvårdskliniken

Gunns Mode

Helenas Fot- och 
skönhetsvård

ICA Kvantum 

Klippan Yllefabrik

Lilla Kloster

Lloyds Apotek

Optimera

Pantzars  
Ljud & Bild

Resteamet

Silversmedjan

Stigs Autoshop

Söndraby El

Tullssons möbler

Samt alla  
privata givare

Stort tack till följande företag:

KLIPPANS SCOUTKÅR 
HÄLSAR NYA OCH GAMLA 

SCOUTER VÄLKOMNA

VI HAR MÖTE FÖLJANDE DAGAR:

Familjescouter (4-8 år med en vuxen) 
Lördagar udda veckor 10.00-12.00

Spårarna (8-10 år) 
Tisdagar 18.00-19.30

Upptäckarna (10-12 år) 
Onsdagar 18.00-19.30

Äventyrarna (12-15 år) 
Torsdagar udda veckor 18.30-20.00

Kontakta kåren via e-post: 
info.klippanscout@gmail.com 
eller på Facebook.

VARMT VÄLKOMNA!

Foto: Jenny Modess

Släktforskarvecka
Åsbo släkt- och folklivsforskare hade öppet hus när det var 
släktforskarvecka. 

Det fanns möjlighet att leta efter släktingar i databaserna och få 
hjälp av kunnigt folk. I Ljungbyhed, vid militärhistoriska muséet  
kunde man få hjälp att söka i knektregistret. Mats Pettersson 
hade rundvandring om det gamla Klippan utifrån Blomgrens 
bilder. Sist men inte minst höll Eva Magnusson en rundvisning 
inne i S:t Petri kyrka, arkitekten Sigurd Lewerentz mästerverk, 
som innehåller många snillrika detaljer som att ingen sten är till
huggen, precis som människan duger alla som de är oavsett form.

17



Foto: Element5 Digital/unsplash

VAL 2022
Vem väljer du?

Vilken är er viktigaste fråga lokalt?
Att vi ska prata med varandra istället för om varandra. Se dig och 
dina behov och hjälpa dig med det du behöver. Så utvecklar vi de 
mjuka värdegrunderna i vår kommun.

Vad är ni mest stolta över att ha gjort under mandatperioden? 
Att vi stått enade och respekterat varandra under pandemin. Vi har 
även lyckats få igenom en av de få motioner som blivit antagna 
denna valperiod.

Vilken är er viktigaste fråga lokalt?
Vi vill öka tryggheten i vår kommun. På våra gator, i våra skolor  
eller vid eventuell omsorg. Alla ska känna sig trygga i hela vår 
kommun. Därför vill vi ha ansvarskontrakt i skolan, gratis trygg
hets larm till våra äldre, språkkrav inom äldreomsorgen och skolan,  
trygghetsbelysning, kameror och ordningsvakter vid otrygga plat
ser. Trygghet är en rättighet som gäller alla, ung som gammal, 
kvinna som man.

Vad är ni mest stolta över att ha gjort under mandatperioden? 
Vi är stolta men inte nöjda med vårt arbete att bedriva oppositions
politik. Vi har påverkat på många sätt men bara för att nämna nå
got, att alla som ska jobba inom socialförvaltningen måste lämna 
in registerutdrag från polisen samt att det ställs krav på språk och 
skrivkunskaper i svenska vid upphandlingar och anställningar.

Vilken är er viktigaste fråga lokalt?
För Liberalerna är det viktigt att demokratin säkras genom ökad 
öppenhet i all kommunal verksamhet. Under mandatperioden har 
insyn, öppenhet och tillgänglighet försvårats på olika sätt. Pande
min kan ha påverkat detta då möten ställdes in, blev digitala och 
insynen för de mindre partierna minskade. I en demokrati ska allas 
åsikter få framföras vilket leder till diskussioner som i sin tur ger 
ett bredare underlag inför beslutsfattande. Efter pandemin måste vi 
nu skapa nya rutiner.

Varje medborgare ska kunna följa och värdera vad som levereras 
för skattepengarna. Det förutsätter att medborgarna har tillgång 
till innehållet i beslutsgångar, protokoll och handlingar (undan taget 
det som faller inom sekretesslag). Det är också viktigt att hemsidan 
informerar om resultatet av kvalitetskontroller och utvärderingar 
samt att medborgarna snabbt kan få kontakt med ansvariga tjäns
temän eller politiker.

Vad är ni mest stolta över att ha gjort under mandatperioden? 
Under mandatperioden har vi varit ett parti i oppositionsställning. 
Vi har försökt påverka beslutsprocesser och belysa specifika frågor 
genom motioner, interpellationer och skrivelser. Tyvärr har det  
varit svårt att påverka den styrande majoriteten.

Under perioden har vi kraftfullt rustat vårt parti och skaffat in
gående kunskaper om Klippans kommuns svagheter och styrkor  
bl a via den kommunala revisionen. Vi har fått kunskap om att det 
finns behov av utveckling och förbättring inom flera områden. Vi 
oroar oss bland annat för brister inom kommunens IT säkerhet. 

Med den erfarenhet och kunskap som vi har skaffat är vi beredda 
att ta ett politiskt ansvar kommande mandatperiod.
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Vilken är er viktigaste fråga lokalt?
En stabil ekonomi ur ett långtidsperspektiv  Hållbara, ansvarsfulla 
och medvetna beslut i syfte att nå en stabil ekonomi ur ett långtids
perspektiv för att säkra hög kvalitet inom kommunen. [service till 
kommuninvånarna]

Vad är ni mest stolta över att ha gjort under mandatperioden? 
Centerpartiet i Klippans kommun är särskilt stolta över vårt arbete 
inom Socialnämnden där vi under mandatperioden bl. a. har:
• Säkerställt att det finns journummer och att rutiner för jour

hantering har upprättats.
• Drivit fem Lex Sarahanmälningar som genererat externa revi

sioner och förbättrade interna rutiner.
• Agerat för bättre hjälp för brukare i personliga ärende, vilket 

inneburit att vi reserverat oss vid 18 ärenden där beslutet gått i 
annan riktning.

• I samverkan tagit fram förslag om ett ”Hemtjänstlyft” som ska 
generera en bättre kvalitet för brukarna.

• Arbetat för tydliga och fullständiga underlag inför beslut.
• Säkerställt en bättre uppföljning/rapportering av socialförvalt

ningens uppdrag.
• Aktivt arbetat för ett förbättrat ekonomi och budgetarbete genom 

ifrågasättande och kontinuerliga dialoger med tjänste personer.

Vilken är er viktigaste fråga lokalt?
Trygghet i skolan. Alla ska känna sig trygga i skolan, arbete mot 
mobbing är av största vikt. En viktig del i arbetet är skolornas 
värde grunds arbete. En satsning på elevhälsan är viktigt för att mot
verka den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar.

I Budget 2023 inför vi Aktivitet förebygger (idrott på skoltid med för-
eningar). Vi tror att fysisk aktivitet har stor betydelse för skol resultat 
och trygghet i skolan.

Vad är ni mest stolta över att ha gjort under mandatperioden? 
Mycket positivt har hänt under perioden, Kungsfiskareskolan och 
Förskolan Himlabacken är färdigställda, utbyggnaden av Åbyhem 
är påbörjad och spadtaget för en ny förskola i Ljungbyhed tas nu. 
Ungdomar i gymnasieålder kan åka gratis kollektivtrafik i hela 
Skåne.

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

JOTUN DEMIDEKK  
ULTIMATE – 10 L

ALCRO BESTÅ – 10 L

2 699:-

MEDLEMSPRIS

MEDLEMSERBJUDANDE!

Följ oss på
Facebook och 

Instagram

ÖPPETTIDER
Vardagar 7 - 18
Lördagar 9 - 13
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Efter två inställda år var Guldklaven-
galan åter tillbaka för att dela ut priser 
till Sveriges främsta dansband.

Guldklavengalan inledde dansbandsveckan 
i Malung där 82 dansband fanns på plats 
för att underhålla de upp mot 100 000 besö
karna och direktsändes i P4. Magnus Carls
son var ny programledare för galan och då 
pandemin satte stopp för dansbandsveckan 

både 2020 och 2021 gällde årets galanomi
neringar hela pandemitiden. 

Ett antal nya kategorier hade tillkommit 
i år, som t.ex. ”Årets innovation”, ett pris 
som gick till Klippanbaserade Callinaz för 
att ”de hittat nya kreativa sätt att nå sin publik 
under pandemin som med ”Hemma hos”, digital 
adventskalender, matlagningsprogram mm.”

Callinaz – årets innovation

Mejerier från förr
Den skånska mejerinäringen har en rik 
historia och i vårt närområde fanns det 
flera små mejerier. Enbart i Skåne fanns 
det över 300 mejerier i slutet av 1800- 
talet.

Carl von Linné fick riksdagens uppdrag 
att inventera Skånes natur tillgångar och 
näringsliv. På den tiden dominerade 
spannmåls produktionen i Skåne och djur
hållningen var obetydlig. Mejerihantering
en kom inte igång i någon större skala för
rän under 1800talets andra hälft. Korna 
hade dittills främst nyttjas som dragdjur 
i lantbruket och den lilla mjölktillgången 
var ofta otillräcklig för smörframställning, 
faktiskt också för det egna hushållets be
hov. När spannmålspriserna sjönk under 
1870talet styrdes lantbruket mot mejeridrift 
vid många av de skånska godsen och även 
små lantbruk inriktades därefter alltmera 
på mjölkproduktion. När den från Danmark 
importerade företeelsen andelsmejeri fick 
spridning från 1880talet och framåt, detta 
gav lantbrukarna bättre betalning. Åby me
jeri inne i Klippan låg granne med Klippans 
läderfabrik, ÅbyKlippans ångbryggeri och 
Klippans tegelbruk.

I Källna fanns det ett mejeri. Mejeriet i 
Stackarp var i drift från 1875 till slutet av 
1930talet. Mejeriet i Stackarp gjorde smör 
som exporterades, främst till England.

Stackarps mejeri. Pojken med geten är sedermera kyrkovaktmästare Sture Hellberg (1900-1970) som varit på mejeriet 
för att hämta skummjölk till ”farfars gris”. Byggnaden till vänster var mejeristens bostad. På kuskbocken sitter Adolf 
Bengtsson, Kvidinge. Nummer 6 från höger är Bror Persson, Stackarp.

Foto: Callinaz

Foto: Johan Eriksson
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På gång i kyrkan!

Söndag 21 augusti
10.00 Gudstjänst i Färingtofta kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka

Söndag 28 augusti
10.00 Mässa i Riseberga kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka

Söndag 4 september
10.00 Gudstjänst i Färingtofta kyrka
11.00  Mässa i S:t Petri kyrka 
14.00 Mässa i Källna kyrka 

Söndag 11 september
10.00 Gudstjänst i Riseberga kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka
            

Söndag 18 september
10.00  Mässa i Färingtofta kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
17.00  Mässa med Kefas Gospel
  och musiker i Källna kyrka

Söndag 25 september
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
17.00 Musikgudstjänst i Rise-
 berga kyrka till förmån för  
 Världens barn.

G U D S TJ Ä N S T E R

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

S:t Petri kyrka är öppen fre 9/9 
kl 10–18, lör 10/9 kl 10–14, 
sön 11/9 kl 10–18.
Värdar finns på plats. Servering av 
kaffe och hembakat.
Guidade visningar:
Fre 9/9 kl 14.00, sön 11/9 
kl 12.00 och 17.00.

Välkommen på café!
Vi börjar med en andakt, sedan 
dagens program med paus för 
kaffe och hembakat. Kostnad 20:-. 
Caféerna startar kl 14.00.

31/8 i Ljungbyheds församlingshem
Bingo med sensommartema
6/9 i Ö Ljungby församlingsgård 
Musikstund med Anne Ferm
7/9 i S:t Petri församlingshem 
Bingo med smak av sommar
14/9 i Ljungbyheds församlingshem 
Musikunderhållning med Jessica 
Göransson och Per Gustavsson

Vecka 36 startar all verksamhet 
för barn & familj! Här finns något 
för alla åldrar, från nyfödd till ton-
åringar. Alla våra grupper genom-
syras av en kristen anda – allas lika 
värde.
Läs mer och 
anmäl er på 
vår hemsida!

Uppstart!

Lunchmusik
Med trubaduren Hans Dahlin om 
ljus och mörker i livet och kärlek-
en. Vi serverar hemlagad soppa, 
nybakat bröd, vatten och kaffe för 
50:-/person.
Fre 16/9 kl 12.12 i S:t Petri kyrka

Våga prova yoga!
Avslappning, kroppskontroll och 
koppling mellan det inre och yttre. 
Passar även dig som aldrig har 
provat yoga. Ta med egen yoga-
matta om du har (annars har vi för 
utlåning). Instruktör: Sofia Sund-
qvist. Präst: Andrea Olming. 
Följande torsdagar kl 19.00: 
8/9, 15/9 och 22/9 i Ljungbyheds 
församlingshem

Samtal kring elden
I sensommarkvällen tänder vi en 
lägereld och möter skymningen 
i gemenskap. Ta gärna med korv 
eller något annat att grilla. Ingen 
anmälan behövs, det är bara att 
dyka upp. 
Välkommen önskar präst Andrea 
Olming och vuxenpedagog 
Hannah Bok.
Onsdagen 14/9 kl 18.00, vid 
Riseberga kyrka

Kulturarvsdagarna 2022
TEMA: HÅLLBART KULTURARV
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www.klippan.se/naturfesten

4-10
september

En vecka fylld av naturaktiviteter kring Söderåsen

Läderbackarna i Klippan

10:E SEPTEMBER 20:00-23:00

Filmvisning börjar när mörkret infaller. 

BANFF mountain film festival 
world tour OPEN AIR

Arrangemanget är en del av Naturfesten.

Rejält god husmanskost 
- restaurang Senioren har ny krögare

Östra Nygatan 1 i Klippan  |  0435-54360

Månd-fred kl 11.30-14.00
DAGENS LUNCH

Klippan har fått en ny krögare som har 
sina rötter i bygden och har jobbat hela 
sitt liv för Leif & Thomas som kock. 

Markus Gustafsson kommer närmast från 
restaurang Rosenberg i Åstorp men har ti
digare ansvarat för lun
chen på Spångens och 
Tunnebergas gästgive
rier samt Parkköket i 
Folkets Hus. Markus 
brinner för mathantver
ket och har en extra förkärlek för traditionell 
husmanskost.
– Det ska bli spännande att prova på något eget. 
När restaurang Senioren dök upp som möjlighet 
fanns det ingen tvekan, säger Markus.

Den traditionella svenska husmanskosten 
står i centrum och all mat tillagas från grun
den, inga halvfabrikat. Måndagar blir det 
rätter med malet kött, tisdagar fisk, onsda
gar gryta eller annat traditionellt, torsdagar 
soppa med alternativ rätt och fredagar något 
speciellt och lite lyxigare. I lunchpriset ingår 

måltidsdryck och kolsyrat vatten samt te/
kaffe med hembakad kaka efter maten. 
– Det ska alltid finnas ett rikligt salladsbord till 
maten, det är viktigt. Jag siktar på att erbjuda 
brunch om lönesöndagen och gåsamiddag ligger 

mig varmt om hjärtat och 
det vill jag ha här i restau-
rangen med. Julbord kom-
mer att erbjudas när det 
närmar sig. Vi har öppet 
för alla som vill äta rejäl 
husmanskost och lokalen 

går att boka för evenemang med festmiddagar,  
berättar Markus.

För restaurang Senioren är det både viktigt 
att behålla alla de äldre som bor i service
huset liksom att andra som uppskattar rejäl 
husmanskost kommer och äter.
– Åt du på Parkköket när det fanns i Folkets Hus 
kommer du att känna igen maten, hälsar Mar
kus.

För oss som gillar mat finns det ytterligare 
ett alternativ att välja i Klippan!

”Ett rikligt salladsbord 
till maten, det är viktigt! ”

Information från Klippans kommun22



På gång i Klippans kommun
LEADER-projektet Söderåsen 2.0 är i 
full gång. Huvudsyftet med projektet är 
att etablera fler vägar in till Söderåsen 
för besökare och lokalbefolkning. Under 
våren har projektet bjudit in till frukost-
möten.

Frukostmötena har handlat om att identi
fiera. Syftet med mötena var att infor mera 
om projektet och lyssna av näringens utma
ningar och möjligheter. Vi har haft möte 
hos Klåveröd logi och café, Söderåsen  
Resort i Ljungbyhed, Pensionat Söderåsen 

vid Skäralid, Wrams Gunnarstorp Shooting 
och Event utanför Billesholm och Lydinge 
Resort Hyllinge/Åstorp. I Lydinge deltog 
projektets hela styrgrupp och arbetsgrupp, 
vilket gav många bra dialoger och insikter 
för oss att ta med in i arbetet.

Det tidigare projektet Destination Söder
åsen, handlade om att synlig göra hela åsen. 
I det här projektet, Söderåsen 2.0, lyfter vi 
port arna in till Söderåsen och servicepunk
ter kopplade till port arna. Detta arbete ska 
ge en bättre spridning av besökarna, få dem 

nyfikna och vilja veta/besöka mer. Tack 
vare att projektet Söder åsen 2.0 tar vid där 
Destination Söderåsen slutade ligger vi bra 
till i tidsplanen.

Den som är nyfiken på Söderåsenprojektet 
kan läsa mer på www.klippan.se

Söderåsen 2.0 är ett samarbete mellan Sö
deråsens Nationalpark, Bjuvs kommun, 
Klippans kommun, Svalövs kommun och 
Åstorps kommun.

Vad tycker du?

Scanna QR-koden för
att komma till enkäten

Hjälp oss utveckla 
kultur- och fritidsutbudet!

Vi behöver din hjälp!
Vad tycker du om kultur- och fritidsverksamheten
i Klippans kommun? Var med och påverka
kommunens långsiktiga prioriteringar.

Enkäten är anonym och tar cirka 5 minuter att
besvara. www.klippan.se/upplevagora

Musikriket – riktigt bra musik  där du bor

Skanna med 
mobilen och 

tjuvlyssna

2022

Foto: Alexander Kenney
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18 SEPTEMBER kl. 16.00
Sågenhuset, Klippan

Pris 80 kronor. Barn och ungdomar upp till  
18 år går in gratis. Förköp på Klippans bibliotek, 

eller i entrén före konserten.
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- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp! 

Öppet: Mån-lör 7-21, Sön 8-21
Priserna gäller 22-28 augusti 2022. Res för slutförsäljning. Perstorp 2013

Jubileumsfest!Jubileumsfest!
Otroligt vad tiden går fort! I år fyller jag 38 år som ICA-Handlare. 
Jag och Jette har hunnit vara i Perstorp under 23 år och innan 
dess på All-Livs i Bjuv i 15 år.  Detta vill vi såklart fira med dig och 
därför har vi letat fram riktigt bra 38 kronors varor samt många 
andra jubileumserbjudanden.

Jubileumsfest den 26 augusti!
I år, på min födelsedag som ICA-handlare, har vi ordnat så att 
Perstorps Rotaryklubb grillar SP Charks korv utanför butiken 
klockan 12-14. Smal grillad korv för endast 20 kr st, tjock gril-
lad för 30 kr och då får du lite goda tillbehör och dryck till. Alla 
pengarna från korvförsäljningen går oavkortat till Perstorps Ro-
tary klubb för satsning i vår egen kommun.

Under grillningen kommer det även att bli lite musikunder-
hållning utanför butiken av Perstorps Gitarrsträngar som nu-
mera heter P-Stringz och som även har fått nya ledare. Två 
uppträdande klockan 12 och 14. Kom och lyssna på dessa!.

Hjärtligt välkomna!
Ingemar & Jette

3 pkt Zoégas Kaffe

Helt flak = 12 pkt 

Zoégas Kaffe

175:-

600:-

à 450 g. 

Skånerost, Blue Java,

Dark Temtation

Mezzo, Intenzo

Mollbergs Blandning

Ord pris 200.85

Jämförpris: 126.63

à 450 g.

Skånerost, Blue Java,

Dark Temtation

Mezzo, Intenzo

Mollbergs Blandning

Ord pris 803.40

Jämförpris: 111.11

4 flaskor Coca-Cola

20 burkar Coca-Cola

24 flaskor Coca-Cola
80:-

240:-

Coca-Cola, Zero eller Fanta, 
à 2 liter + pant
Ord pris: 99.80
Jämförpris: 7.50

Coca-Cola,eller Zero 
à 0,33 liter + pant
Hel låda
Ord pris: 129.95
Jämförpris: 8.00

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

+pant

+pant

60:-+pant

6 pkt Strösocker

100:-
Dan Sukker, à 2 kg
Ord pris: 113.70 Jämförpris: 8.33

4 påsar Gott & Blandat
Malaco, à 210 g
Ord pris: 71.80 Jämförpris: 47.62 40:- 2 påsar Chips

Bjäre. Friterade i 100% svensk 
rapsolja. Ord pris: 47.90 38:-

38:-2 pkt Glassbåtar
Engelholm, à 4-pack.
Ord pris: 59.90

22-28 augusti 2022


