December 2020

God Jul & Gott nytt år
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År 2020 har varit ett år som inte liknar något annat. Ett riktigt skitår på många
sätt. Ett bortkastat år i Corona-pandemins spår som förändrat vårt sätt att umgås,
äta och konsumera. Jag vågar nog påstå att vi befinner oss i ett större förändringsskede än vi förstått. Det vi såg som det normala kommer aldrig tillbaka utan vi står
inför något nytt som vi kommer att anse vara det normala. Kommer vi att umgås,
ta i hand eller trängas vid olika evenemang igen? Ingen vet. Ett år utan evenemang
och idrott utan publik är förhoppningsvis inte det nya normala.
Istället för att blicka bakåt på allt negativt kan vi istället bl.a. konstatera att
Klippans kommun återigen rankas som Skånes bästa tillväxtkommun. Det är en
utmärkelse som helt beror på företagen i kommunen. Det finns en stark företagaranda i Klippans kommun och det finns känsla av omtanke och att vi måste hjälpas
åt. Den här omtanken och viljan att stötta varandra är det kitt som bygger lokalsamhällen starka. När vi nu står inför utmanande och osäkra tider är det än mer
viktigt att vi hjälper och handlar lokalt av varandra. Tillsammans är vi starkare.
Låt oss möta framtiden med tillförsikt och att vi passar på att njuta av varje dag,
livet är för kort för att vara negativ och orolig. Låt mig få avsluta år 2020 med att
citera Karin Boye från sin dikt ”i rörelse” från diktsamlingen ”Härdarna” (1927).
Dikten sammanfattar på sätt och vis osäkerheten vi står inför och framtiden.
”Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening i vår färd
- men det är vägen, som är mödan värd [...]
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.”
Med detta önskar jag alla en
God jul och gott nytt 2021!

GODA SKÄL ATT JULHANDLA LOKALT

Övriga utgivningsdagar finns på söderåsportalen.se
ANSVARIG UTGIVARE
DANIEL KRISTENSSON
daniel@adaptmedia.se
ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT, FOTO
JENS LEANDERSSON
jens@adaptmedia.se
LAYOUT, ANNONSER
PÄR LUNDQVIST
par@adaptmedia.se
LAYOUT, FOTO, WEBB
ALBIN LUNDBERG
albin@adaptmedia.se

1. Dina pengar stannar i kommunen
2. Personligare service på hemmaplan
3. Dina pengar lockar hit företag och jobb
4. Ger framtidstro åt våra ungdomar
5. Dina pengar ger ökad efterfrågan
och bredare utbud
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VAR MED OCH STÖTTA DE LOKALA BUTIKERNA!
KLIPPANS

Klippan

FOTO, VIDEO
TEAM SANDRA
AnnonsFÖRSÄLJNING:
annons@soderasjournalen.se • 0435 - 77 90 54

Adapt Media
N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
TEL. 0435 - 77 90 50
www.söderåsportalen.se

Klippan-Checken är ett enkelt sätt att stötta
de lokala butikerna och Klippans Köpmannaförening. I år har många sett fördelarna av
presentkortet som gäller i alla medlemsbutiker.
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Är du företagare och vill ta del av fördelarna med ett medlemskap?
Kontakta oss: klippanskopmannaforening@gmail.com

Nr:4321

Foto:
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Klippan-Checken kan köpas
hos Guld o Silversmedjan på
Storgatan 46, Klippan

Vi reserverar oss för ev. tryckfel.
Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik
med mera. Material från Söderåsjournalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.
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Tryckeri & reklambyrå | Norra Skolgatan 2 i Klippan | info@adaptmedia.se | 0435-77 90 50
Se även vår webbshop med profilprodukter till företag och föreningar – webbshop.adaptmedia.se
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JULEVANGELIET

Ängeln sa till herdarna: ”Var inte rädda.
Jag bär bud till er om en stor glädje, en
glädje för hela folket. I dag har en frälsare
fötts åt er i Davids stad, han är Messias,
Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall
finna ett nyfött barn som är lindat och ligger
i en krubba.”
Just nu firar vi inga offentliga gudstjänster i kyrkorna. På hemsidan, i HD och
på Facebook kan du läsa vilka kyrkor
som är öppna för ljuständning och bön.
Där finns också information om digitala
gudstjänster.

Facebook.com/Klippanspastorat
Instagram/Svenskakyrkanklippan
www.svenskakyrkan.se/klippan

Med önskan om en välsignad
och fridfull julhelg!

KBT4U firar 5 år

KBT4U är en psykoterapimottagning i Klippan som under
de senaste 5 åren tagit emot hundratals patienter i Söderås
området.
Som socionom och legitimerad psykoterapeut med inriktning på
KBT med mer än 20 års yrkeserfarenhet är Dobrica Vukovic ett
känt ansikte i Klippan. Innan Dobrica startade KBT4U jobbade
hon 10 år som kurator på Vårdcentralen i Klippan. KBT4U har
ett gott samarbete med vårdcentralerna och Dobrica vill särskilt lyfta fram samarbetet med Capio Cityk liniken, som ligger i
samma byggnad.
– Syftet med KBT och ACT är att du ska må bra psykiskt. Psykologisk behandling går ut på att aktivt arbeta med att utforska och förändra tankar,
känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv. När du kommer till oss
får du hjälp till nya insikter om dig själv, att förstå dina känslor och att se
dina handlingar i ett nytt ljus samt ges verktyg att hantera svårigheter på
ett nytt sätt, förklarar Dobrica.
KBT4U är ackrediterade av Region Skåne inom Vårdval Psykoterapi vilket innebär att du som patient kan få behandling inom
ramen för högkostnadsskydd. Som patient måste du ha en remiss från läkare från din vårdcentral sedan har du rätt att välja
vilken behandlingsform eller terapeut du vill gå till. Utöver
psykoterapi för enskilda KBT4U erbjuder KBT4U även hand
ledning, konsultation för företagare och parterapi.
– På grund av Covid-19 kan jag inte bjuda hit för att fira vårt jubileum.
Därför tackar vi istället alla genom en artikel och annons i Söderås
journalen, en tidning som vi vet att många
läser. Ett stort tack till alla patienter som
kommit hit genom åren, kollegor som har
remitterat och varmt välkomna alla kommande patienter och samarbetspartners.
KBT4U strävar att erbjuda god vård med
patienten i centrum och att alltid hålla oss
uppdaterade om senaste forskningsrönen. Det
finns möjlighet att erbjuda terapi digitalt
via skype, facetime, eller telefonsamtal,
för den som är orolig för att bli smittad
av Covid-19, hälsar Dobrica.
KBT4U vill passa på att önska
alla läsare God Jul och ett Gott
Nytt Covidfritt 2021!

KBT4U

Psykoterapi, handledning och konsulttjänster
Öppet vardagar: 9.00-18.00
Telefontid vardagar: 8.00-9.00
Tel 0435-296 80

Telefon: 070-756 54 88
Norra Skolgatan 2A, Klippan
www.kbt4u.info
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Vi har

Grisfötter
– en rätt som sällan serveras idag
Om du ska bjudas på grisfötter med hemlagad rotmos och
skinkspad på julbordet får du leta upp ett lantligt värdshus
eller en traditionsfylld familj.

Idag finns det få som minns att det serverades inkokta grisfötter
till julbordet. Andra läckerheter som har försvunnit helt från julbordet är till exempel inkokta kalvfötter eller kokt kalvhuvud.
Förr i tiden tog man tillvara alla delar på ett slaktat djur. Gris
fötter var en delikatess då. Reser du till Norge juletid har du
större chans att serveras grisfötter, eftersom där är det fortfarande
vanligt med grisfötter till större gästabud.

Anneli Dahl
076 - 173 33 82
www.bokadirekt.se
Hembygdsgatan 2
264 36 Klippan
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MONIKA SJÖHOLM

Leg. Audionom
N. Skolgatan 2A | Klippan | 0435-105 55
www.horselspecialisten.se

öppet
hela julen
och välkomnar gamla
och nya patienter.

Varmt välkommen!
0418-831 81

Brandkårsgatan 2 i Kågeröd
www.soderasenstandklinik.se
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Conditori Hjärtat
järnvägsgatan 32,
264 33 Klippan
tel: 0435-103 30

Nyårsdagen
är det pizza som gäller

NU BAKAR VI JULENS
ALLA BRÖD & KAKOR!
Beställ

senast

21/12

UPPESITTARKVÄLL!
BESTÄLL JULKASSE:
jullandgång på vår goda
Kavring inKl lyxig dessert

(saFFranspannaCotta med
Hallon) & julmust 199:Beställ

senast

21/12

För

avHämtning eller Fri
Hemleverans den

23/12

För avHämtning eller
Fri Hemleverans

(inom Klippan) den 23/12

vi är stolta återFörsäljare av
MAJAS LYKTOR & INTERIÖR,
som säljes till Förmån För

Den 1 januari är årets inofficiella pizzadag och det sägs
att det görs mer än en pizzabeställning per sekund mellan
klockan 10 till 18 på nyårsdagen.
Löften om ett sundare liv med mer träning börjar
först den 2 januari. Men den 1 januari vill kroppen
ha sin nyårspizza och det kan vara bra ur ett socialt
perspektiv. Att sitta ned och summera gårdagens
festligheter över en bit mat ska inte underskattas.
Njut av din nyårspizza från din lokala pizzeria.
Nyårsdagen är också den dagen då Coca Cola
återtar ledarrollen som läskedryck. Under hela
november och december är det julmust som äger
förstaplatsen. Men från och med nyårsdagen är
det åter Coca Cola som främst dricks.

JULENS KAKLÅDA
FRÅN HJÄRTAT
10 mandelmusslor
10 Klenätter
1 asK pepparKaKor
(40 st lövtunna
smörBaKade)
379:- (409:-)

Följ oss på FaCeBooK

oCH instagram

BarnCanCerFonden.
välKommen till vår ”ButiK i FiKet”
JULENS ÖPPETTIDER
23/12 lillejul öppet 7:30-17
24/12 julaFton
stängt
25-27/12
stängt
28-30/12
öppet 8-15
nyårsaFton
öppet 8-13
nyårsdagen
stängt
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ResTeamet
BLICKA FRAMÅT!
Vilket konstigt och tråkigt år det har varit. Inget har varit sig
likt och vi har endast kört några få dagsturer sedan pandemin bröt
ut. Men vi får blicka framåt och hoppas att nästa år blir bättre.

VI FLYTTAR
EFTER 25 ÅR PÅ STATIONEN I KLIPPAN!
Flytten går ner till vårt bussgarage på Fabriksallén 13 i Klippan
där vi öppnar upp efter nyår. Vi kommer att hålla stängt
mellan jul och nyår (dvs vecka 53) pga. flytten.

VÅR KATALOG
...som normalt kommer ut runt nyår blir senarelagd i år på
grund av pandemin. Preliminärt kommer den ut i början av mars,
eller när vi vet lite mer hur det blir med resandet framöver.

alla våra kunder och
Vi på ResTeamet önskar
jul & Gott nytt år!
resenärer en riktigt God

Fabriksallén 13 • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

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

God Jul &
Gott Nytt År!

Gott nytt
matår!

Det smakas mat, det pratas mat och diskarna dignar
av kvalitetsmat tillagad av kockarna i köket. I delika
tessdisken finns det alltid gott om smakupplevelser
och personalen hjälper gärna dig om du vill ha mat
tips.
I Kvantumköket arbetar kockar och kallskänkor med
flera års erfarenhet av god matlagning. Varje vecka lagar
de mat från grunden och sätter stor stolthet i den kvalitet
på maten de levererar. I vårt kök lagar och producerar vi
allt från delikatesser till vår delidisk, till färdiga måltider
och catering.
– Vi som jobbar med att komponera och tillaga maten är dels
noga med vilka råvaror vi väljer, endast de bästa är bra nog och
dels ska det finnas en röd tråd från förrätt till efterrätt. Vi använder i huvudsak svenska, och gärna närproducerade, råvaror i vår
matlagning och beroende på säsong gäller det att hitta det bästa
som finns att tillgå avseende smak och kvalitet, förk larar Peter.
Menyerna till nyår är komponerade med stor omsorg för
att ge dig en riktig smakupplevelse. Välkommen med din
beställning av lyxig nyårsmeny, så kan du fokusera på annat än matlagning! Beställ 5 dagar innan leverans. Maten
är lätt att värma precis innan servering vilket gör att du
har gott om tid att ägna tid åt din fest och dina gäster.
Med önskan om ett gott nytt smakrikt år!

3-rätters nyårsmiddag
Förrätt
Laxmoussetårta toppad med gravad laxros, rödlök
& brynt pepparrot.

Huvudrätt
Alternativ 1: Lågtempererad
oxfilé, serveras med krämig
potatisgratäng, karamelliserad rödvinssås samt vinigrettmarinerade haricots verts toppad med knaprigt bacon.
Alternativ 2: Helstekt fläskfilé, serveras med krämig
potatisg ratäng, karamelliserad
rödvinssås samt vinigrett
marinerade haricots verts toppad med knaprigt bacon.

349:pris per person

259:pris per person

Dessert
Crumbles med färska hallon & blåbär i en vanlij
kräm stänkt med arraksrom.
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Passa på att köpa
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Eko/Närproducerad
Jul- och Nyårsmat.

Julöppet

Tors. och fre. 17-18/12 10-18
Lör. 19/12
10-14
Mån. och tis. 21-22/12 10-18
Därefter stängt resten av året.
Vi ses i slutet på januari 2021.
Följ Bjärhus Gårdsbutik på Facebook

och Instagram

J U L FÖR SÄ LJ N I NG

Dymöllans Ålrökeri

ÖPPETTIDER
14-23 december ������������������������������ kl� 9-19
Julafton ������������������������������������������������������ kl� 9-12
Juldagen, annandag jul �������� stängt
27-30 december �������������������������� kl� 10-17
Nyårsafton ���������������������������������������� kl� 10-12
Nyårsdagen ��������������������������������������������� stängt
2-3 januari ����������������������������������������� kl� 10-16
Fr�o�m 4 januari
Tisdag-fredag ������������ kl� 10-17
Lördag, söndag �������� kl� 10-16
Kvalitet är
ge
in n tillfällighet

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

Eleverna vid YrkesVux i Klip
pan bakade 10 pepparkakshus
som hundratals läsare tävlade
om att vinna.
10 av läsarna som röstade på det
finaste huset lottades att vinna
varsitt hus. Jenny Friberg var en
av de lyckliga vinnarna.
– Jag blev både glad och överraskad
när jag vann ett av de fina peppar
kakshusen. Det här kommer att uppskattas av hela familjen, säger Jenny
Friberg.

Plats 1

Vinnarna av pepparkakshusen
Plats 2

Hus nr 1: Heide-Marie Trobäck
Hus nr 2: Ann Bjertner
Hus nr 3: Lisa Celion
Hus nr 4: Ronny Olesen
Hus nr 5: Peter Wilhelmsson
Hus nr 6: Birgitta Seger
Hus nr 7: Marie Hansson
Hus nr 8: Linda Petersen
Hus nr 9: Jenny Friberg
Hus nr 10: Camilla Mäkelä

Plats 3

Lösningar till julpysslet på sidan 17
Julkorsord

Är stor
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Viltkött - NaturligtVis
Allt från fasan till vildsvin direkt
från markerna runt Söderåsen

Gårdsbutik • Eget slakteri
info@bonnarpshjort.se
Bonnarp 664, Ljungbyhed • 0725 - 68 66 00
www.bonnarpshjort.se

Är mjukt
på fåret
Lyser
Är snön
Påstår man
att räven är
Orange frukt
Dessa är
runda och
platta...
Elsas syster
Han har
en röd nos
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Sista-minuten-klapparna
hittar ni hos oss!
God Jul &
Got t Nyt t År!

Beställ vår

HemköP
fixar nyårsmaten!

Hemköp i Ljungbyhed har, precis
som alla andra, haft ett ovanligt år
men mitt i allt det tråkiga finns det
en tacksamhet över alla kunder som
stöttar och troget handlar lokalt.
– Från mig och personalen vill vi rikta ett
stort tack! Vi är en liten butik, men vi gör
allt vi kan för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Under året har vi fått anpassa oss
efter Covid-19. Bland annat öppnar vi tidigare (07:15) för kunder i riskgrupper, samt
en egen form av e-handel med hemkörning
för de som behöver det, berättar Lars.

Nyårsmeny
Trerättersmeny
Förrätt:

tsticks
Hummersoppa med os

Varmrätt:

lse,
Oxfilé med potatisbake
och
rödvinssky, kryddsmör
er
lyxiga wokgrönsak

Dessert:

Vaniljpannacotta
ke.
med passionsfruktstäc

475 kr/pers

Lars vill rikta ett
stort tack till alla
trogna kunder.

Hemköp i Ljungbyhed har alltid haft
fokus på matglädje! Mat ska vara gott,
roligt och för alla.
– Med julen för dörren och blicken mot nyår har vi på Hemköp tagit
fram en färdig trerättersmeny som är tillagad i vårt egna kök. Ett
perfekt sätt för dig att slippa stå i
Kristina stökar i
köket, säger Lars.
köket så kunderna
ska slippa!

Beställ senast 28/12

LJUNGBYHED
0435-44 10 30

God Jul och
Gott Nytt År!
Friis Scaffolding AB
070-816 61 33
info@friisscaffolding.se
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Knutsfest och plundring

HERO, värmepumpen som dominerar värme och kyla.
Kraftpaketet med inbyggd WiFi och garanterad drift ned till -35ºC.
Framtidens värmepumpar från Mitsubishi Electric.

Julgransplundring, även Knutsfest och Knutsdans, är en
bortglömd tradition som innebär att man klär av och kastar
ut julgranen samt ställer undan advents- och jul
saker,
vilket sker tjugonde Knut.
Att avsluta julen tjugo dagar efter jul är en tradition sedan
1600-talet. Begreppet julgransplundring beror på att det var
nu man fick äta upp alla ätbara dekorationer och godis som
hängde i granen. Även pepparkakshus skulle nu rivas och ätas
upp. Traditionen som bjuds skulle julen sjungas ut tjugondag
Knut. Knutdagen har sitt namn efter den danske hertigen Knut
Lavard, som mördades den 7 januari 1131 och senare blev
helgonförklarad. I Bondepraktikan hänvisas till att Konung
Knut drev julen ut 20 dagar efter julafton.

Frågor? Ring oss!
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
Se modeller och priser på www.a4uab.se

Rörinspektion

Underhållsspolning

Taktvätt

o rt

Ge bort ett p
resen
tk

Avloppsspolning

Vi önskar alla
kunder en riktigt

GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR!
Håll avstånd och var
rädda om varandra.

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se
Öppet onsdagar 13-18
Tel. 0435-149 60, 073-443 44 66
Värmevägen 2, Klippan

Onsdag 23 december har vi öppet 7-15. Vi håller
stängt under julafton, juldagen, annandagen,
nyårsafton, nyårsdagen samt trettondagen.
Trettondagsafton (5 januari) har vi öppet 7-13.
Övriga dagar är det ordinarie öppettider!

God Jul & Gott Nytt År!
www.colorama.se

önskar vi alla nya och gamla kunder
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God Jul &
Gott Nytt År!

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Årets bild

- efterlängtad comeback
av vår fototävling

Det finns inget roligare än att lyckas ta en riktigt bra bild
med sin kamera. Utvecklingen av den digitala tekniken har
inneburit att du enkelt och billigt kan ta foton med bra kva
litet.

Vinn Canvastavla och Klippancheckar

Mobil:

0731-57 66 13

Adress:

Söndraby 7632
264 37 Klippan

E-mail:

toni.snickeri@telia.com

Nu har du chansen att vinna ditt foto som canvastavla och publicering i Söderåsjournalen! Fotograferna till de tre bästa bilderna
belönas dessutom med Klippancheckar att handla för i Klippans
Köpmannaförenings butiker. 1:a pris 200 kronor, 2:a pris 150
kronor och 3:e pris 100 kronor.

Regler
Motivet kan vara vad som helst – ett barn som skrattar, en naturbild, ett husdjur eller någonting annat. Bilden ska tagen under
2020. Max 2 bidrag per tävlande.

Låter det intressant?
Då ska du deltaga i Årets bild, Söderåsjournalens fototävling.
Maila in ditt bidrag till fototavling@adaptmedia.se senast den 15:e
januari 2021. Vinnarna presenteras i vårt februarinummer.

God jul & gott nytt år önskar

BRAVIDA PRENAD AB KLIPPAN

GOD JUL
OCH

GOTT NYTT ÅR!
önskar vi på

0435-145 35

www.prenad.se

LJUNGBYHED • 0435 - 44 56 00 • www.eurolink.nu
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Vi önskar er
alla kunder en
kärleksfull

Har du koll på våra

jul- och nyårstraditioner?

Gsaomd tJettul

magiskt nyår!

Ulla, Erica, ”Ankie” & Engla

Huvudsalongen • Storgatan 35 • 264 32 Klippan • Tel 0435-153 53

Julklappstips till henne
– egen design i silver

Historien bakom trettondagen
Den 6 januari kallas trettondagen eftersom det är tretton dagar
efter julafton. Fast enligt den julianska kalendern inföll julafton
på det vi idag kallar trettondagen då det enligt berättelsen om
Jesusbarnet var då de tre vise männen, Kaspar, Melchior och
Balthasar kom till Betlehem. I Danmark kallas trettondagen
”Helligtrekongersdag”.

Har du ordnat julstock?
Till julafton ska du stoppa in en tjock vedklabbe i vedspisen som
du själv har burit in. Ju större desto bättre. Att tända julstocken
och låta den brinna hela dagen är en gammal tradition. Julstocken ska helst brinna hela julen och medan den brinner låter vi allt
arbete vila. Julen var en farlig tid i bondesamhällets föreställningsvärld. Nätterna var långa och mörka, fyllda med magi och
väsen. Att bränna en julstock skulle "hjälpa” ljuset att återvända.

Julstrumpans historia

Armband, halsband och
örhängen i flera storlekar

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30

Julstrumpan används framförallt av små barn där de kan få möjlighet att erhålla en tidig julklapp på julaftons morgon. Historien
om julstrumpan började redan på 300-talet. Julstrumpan härstammar nämligen från en anglosaxisk gåvotradition som hänger
ihop med jultomten, Sankt Nikolaus som var en givmild biskop
i Turkiet på 300-talet. Enligt legenden räddade han tre fattiga
flickor från prostitution genom att kasta pengar till dem genom
skorstenen. Pengarna landade i en av flickornas strumpor som
hängde och torkade efter tvätten, något som har utvecklats till
traditionen av att lägga presenter i julstrumpan. Traditionen med
julstrumpa kom till Sverige först på 1950-talet och har stannat
kvar i många hem sedan dess.

Nyårstraditioner från hela världen

Ou & Nit Thaimassage

Om du vill få igång dina gäster kan du göra som danskarna och
hoppa in året. Danskarna hoppar in i det nya året genom att bokstavligen hoppa från en stol vid tolvslaget.

Presentkort
– den perfekta julklappen

I Spanien, och i många andra spansktalande länder, börjas det
nya året med munnen full av druvor. Att äta tolv druvor vid midnatt sägs bringa lycka till de kommande tolv månaderna. Men du
kan inte äta druvorna när du vill. Du måste äta dem vid midnatt
medan kyrkklockorna slår tolv slag – en druva per slag.

– Harmoni och välbefinnande –

Tel: 0435-14 800 | Storgatan 46A, Klippan |

I många länder har det betydelse vilken färg du har på dina
underk läder på nyårsafton. Om du har blå underkläder kommer
du få god hälsa det kommande året. Väljer du gult önskar du dig
rikedom och framgång det kommande året. Röda underkläder
är tecken på kärlek och romantik medan vita är tecken på fred,
harmoni och lycka.
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Bli lycklig i jul

Forskning visar att när vi ger bort julklappar
gör vi dels någon annan glad och dels ökar våra
egna känslor av lycka och samhörighet av att
köpa presenter till andra. Den bästa julklappen
är alltså den man ger.

Julbutiken
i city

Här hittar du dina julklappar i
lugn och ro och i vackra paket.

3 0%

p å valfri vara
Gäller t o m julafton.

Julafton öppet kl 9-12
God Jul önskar
Carina med personal

Storgatan 32 i Klippan

ill
t
a
n
m
o
Vä l k
i k en
t
u
b
s
p
p
j u l k l a c ent r u m
m it t i

Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-14
Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se
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God Jul & Gott Nytt År

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

Mellandagsrean startar 28/12
Jul- och nyårshelgen håller vi stängt.

TULLSSONHUSET I KLIPPAN
elektronik | möbler | kök | sportfiske | massage
fotvård | belysning | sängar | sportskor | med mera

God Jul

och Gott Nytt År!
Tack för 2020!

Foteko AB
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Destination Söderåsen – en gemensam angelägenhet
ideella föreningar och som digital strateg har
Fredrik verktygen och bakgrunden till att
lyfta projektet och skapa engagemang hos
alla inblandade aktörer. Med Fredriks hjälp
ska Destination Söderåsen hjälpa till med
Projektidén är att tillsammans med företag
att skapa ökad affärsnytta och utvecklings
och föreningar utveckla Söderåsen till en
möjligheter genom gemensam marknads
hållbar naturdestination. Idag har projektet
föring.
kommit till att gå från att gemensamt arbetat
fram en vision och varumärke till att mark
nadsföra Söderåsen och lansera en gemensam plattform, www.soderasen.com.

Destination Söderåsen är ett LEADERprojekt där kommunerna Bjuv, Klippan,
Svalöv och Åstorp som tillsammans med
Söderåsens nationalpark är projektägare.

”Tillsammans
kan vi bli starkare!”

Att arbeta tillsammans och dra nytta av varandra förutsätter att det finns en tydlighet
Se möjligheterna
och en gemensam bild kring Söderåsen - ett
Som företagare kring Söderåsen finns det
hållbart resmål nära vildmark och en plats
stora möjligheter till samverkan och att lära
för dramatik och stillhet.
sig att möta just din målgrupp vid rätt tillNy projektledare
fälle.
Fredrik Kocon har tagit över över takt – Ett enkelt och kostnadsfritt sätt är att bli medpinnen i form av projektledare för Desti- lem i Akademi Söderåsen som ger tillgång till
nation Söder
åsen. Med över 10 års erfa- kurser, bildarkiv, hitta nya samarbetspartner och
renhet av arbete med affärsutveckling i inspireras av andra företagare. Precis som i ideella

Vårt Engagemang – Din trygghet
Vi är redovisningsbyrån för företagaren som vill ha hjälp
med bokföring, moms, löner, bokslut och årsredovisning.

föreningar är det engagemang som måste investeras för att ge affärsnytta i utbyte. Det är företagen
inom besöksnäringen som kommer att lyfta Söderåsen. Det finns en otrolig bredd och mångsidighet
här som kommer att etablera Söderåsen som en
hållbar naturdestination i världsklass, förklarar
Fredrik.

Nästa steg
Arbetet med LEADER-projektet Destination
Söderåsen är att arbeta med den gemensamma marknadsföringen med syfte att öka
antalet besökare och affärsnyttan. Målsättningen är att gynna befintliga verksamheter
och att få fler att starta företag i de fyra
söderåskommunerna.
– Projekt Destination Söderåsen är ett viktigt projekt som ska bidra till att utveckla företagen och
besöksnäringen. Med hjälp av digitalisering kan
varje företag utvecklas och tillsammans kan vi bli
starkare. Min roll är att koordinera, skapa engage
mang och se till att alla inblandade parter sam
verkar, avslutar Fredrik.

VI FINNS FÖR DIG...
Bokföring & Redovisning
Bokslut & Årsredovisning
Skogs- & Lantbruk
Fastighetsförsäljning
Bouppteckning

Följ gärna verksamheten på Facebook • Storgatan 6, ÅSTORP • 042-12 11 44 • www.söderåsens.com

God jul &
Gott nytt år
!

Föreningssidan
Elfdalstrimmen 26 december
Tyvärr blev årets julskyltning in
ställd och många andra aktiviteter
har också ställts in under året.
Lions Club Klippan vill trots rådande restriktioner ändå ordna något
för kommuninvånarna. På annandag
jul bjuder de in till Elfdals
t rimmen
som är en tipspromenad för hela familjen.

Pensionärer på gång

Pensionärsföreningen SPF:s stavgångsgrupp är ute och rör
på sig.
Initiativtagare är Erik Isacsson och Gunnel Pålsson, som också
leder gruppen, en i täten och en på slutet. Stavgång är en lätt
motionsform i en takt som passar alla. Utöver att du får röra
på dig blir det en massa socialt prat, trevlig samvaro och glada
skratt under promenaden. Det görs även två olika stopp för lättgympa. Först tränas benen och vid andra stoppet vid Aktivitetsparken tränas armarna och den för pensionärer
så viktiga balanst räningen.
Stavgången är öppen för alla medlemmar.
Ingen försanmälan behövs, det är bara att
komma med eller utan stavar och i alla väder
helgfria måndagar klockan 11. Föreningen
lånar ut de snygga reflexvästarna, som tjänar
många syften.
– Varmt välkomna. hälsar Erik och Gunnel.

Start och mål är vid hembygdsstugorna i Elfdalen och man
kan starta när man vill mellan klockan 10 och 14. Rundan är
på ett par kilometer och barnvagnsvänlig.
Det finns tipsvinster till alla deltagare och det serveras korv
och bröd, kaffe eller varm saft med bulle. Startavgiften är
50 kronor per person eller 100 kronor per familj. Eventuellt
överskott går till Barndiabetsfonden.

för barn och vuxna
Vem är Kung fu för?
Barn och ungdomar 7-15 år som vill träna kampsport, självförsvar
och akrobatik. Du får lära fallteknik, kast/svep, grepp, springa på
väggar, göra volter och häftiga vapen och mycket mer.
Vuxna och ungdomar 16 år och äldre som vill lära sig Shaolin
Kung Fu, traditionen, mönster, vapen träning, applikationer samt
mycket mer. Passar bra för dig som vill bli starkare, smidigare, mer
flexibel samt tycker om att träna tillsammans i grupp och ha kul.
Kom gärna och testa!
Barn och ungdomar nybörjare 7-15 år: kl. 15.00 - 16.00
Vuxna och ungdomar 16 år+: kl. 13.00 - 14.00
Terminsstart: söndag 17/1

önskar alla medlemmar

God Jul och Gott Nytt År.
Ett stort tack till alla som varit
delaktiga i de aktiviteter som vi
kunnat genomföra under året.

Kontakta Marcus Rexwall på 0761-270 883
Välkommen till våra fräscha lokaler på Sågen, Ängelholmsv. 9.

Aktiv Ungdom Kung Fu Klippan

Tack till Föreningssidans
sponsorer! sponsorer!
Tack till Föreningssidans
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Julpyssel för barnen

Handla
tryggt

Julkorsord

Är stor
Är mjukt
på fåret
Lyser
Är snön
Påstår man
att räven är

Var rädd om er och handla
tryggt i dessa coronatider.
Beställ på elon.se och
hämta i (eller utanför) butik.

Orange frukt
Dessa är
runda och
platta...
Elsas syster
Han har
en röd nos

4
2
3
1
7

www.facebook.com/begravningsbyra
www.facebook.com/begravningsbyra
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RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
En hjälpande hand när det behövs,
En hjälpande
det
behövs,
- dygnethand
runt,när
året
om
- dygnet runt, året om
www.röstångabegr.se
www.röstångabegr.se

Söndraby El

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

info@begr-byra.se
info@begr-byra.se

Lösningar finns på sidan 8
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SPORTRINGEN
Hembygdsgatan 2, Klippan 0435-156 90
Mån-fre 10-18, lör 10-14
www.sportringen.se
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Vi önskar er alla en riktigt

God Jul
och ett

Bästa julklappen är hård

Gott Nytt År

Boken är den perfekta julklappen!

Kultur & fritidsförvaltningen

Läsning är det enklaste sättet att träna hjärnan på, att bearbeta
ny information och skaffa nya kunskaper. Ju fler böcker du läser
desto smartare blir du. Ge bort en bok och uppmuntra till läs
glädje!
– Att hitta rätt bok till rätt kund är ett hedersuppdrag för mig som bokhandlare. Det finns inga generella bok- eller lästips utan varje läsare är
unik, säger Lasse Månsson som driver Klippans Bokhandel.

För DIG som uppskattar BOKHANDEL på riktigt...
…och är nyfiken på 2 x Persson

Foto: Egon Rangbo

som
i nordvästra Skåne,
Tätorten Klippan
Åby, är ett av många
tidigare varit bondbyn växte fram i slutet av
som
stationssamhällen
i fokus ger
lsen Med Klippan
19001800-talet. Bildberätte
och miljöer från tiden
a Axel
exempel på människor
efter de fyra fotografern
1980. Bildarkiven

Göran Holmquist:

SPELA FÖR LIVET
Peps Persson en
skånsk speleman

Från Down Beat Crowd
och från Per Åke
till "The week Peps came
to Chicago" vidare
till Blodsband…
Läs om en ikon.
"O´ föresten, va fan
e´ hög standard?"

:25pr9
is 348:-

ord.

Bertil ”Akka” Bengtsson
Blomgren, Egon Rangbo, till berättelsen. Boken
är källor
svenska
och Bo Widberg
text en tid då det
skildrar i bild och
sätt. För
es på ett radikalt
samhället omformad
Pettersson.
texterna svarar Mats

JAKTEN PÅ EDVARD

Pontus Brandstedt

SAMLADE
JULSAGOR

Aldrig har Sverige upplevt
ett publikfenomen som
Edvard Persson. Vem var
den älskade skådespelaren
bakom masken?

Kryp upp i soffan och läs
tillsammans! Flera härliga
julberättelser, några julsånger,
lite julpyssel och några kluriga
nötter att knäcka.

149 :-

ord. pris 389:-

KLIPPANS

149 :-

BOKHANDEL AB

ord. pris 278:-

Torggränd 2-4
Klippan
Tel 0435-100 30

s - en berättelse i bilder

Med Klippan i foku

Storgatan västerut 1960.

s

Med Klippan i foku
r

- en berättelse i bilde

MED KLIPPAN
I FOKUS

- en berättelse i bilder
Klippan 1900-1980 i bild och
text. Från bildarkiven efter
fotograferna Axel Blomgren,
Bertil ”Akka” Bengtsson,
Egon Rangbo och Bo Widberg.
En härlig presentbok att
samlas kring. För texterna
svarar Mats Pettersson.

359 :-

Information från Klippans kommun
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JULKLAPP TILL NÄRINGSLIVET
I KLIPPANS KOMMUN

Priset ”Bästa Tillväxt” tilldelas sedan 2007
den kommun i varje län där företagen har
bäst tillväxt. Priset delas ut årligen av kredit
upplysningsföretaget Syna, som granskar bok
slut från samtliga svenska aktiebolag för att
utse vinnarna. Utmärkelsen går till den kom
mun som har störst andel företag som: nyan
ställer, ökar sin omsättning och går med vinst.
”Bästa Tillväxt” premierar inte chanstagande
eller att ha tur, utan priset premierar ett brett
näringsliv som även klarar lågkonjunkturer
bättre. Företagen och företagarna i Klippan är
prisets vardagshjältar. Klippans kommun har
gjort en stark resa från plats 25 i Skåne år 2010
till idel topp 3 placeringar de senaste fem åren
där Klippans kommun för tredje gången place
rar sig som nummer ett.

Anders Lindberg, näringslivschef i
Klippans kommun, ser utmärkelsen
som ett pris som framför allt kom
munens företag ska ta åt sig äran av:
– I kommunen finns ett väl fungerande näringsliv, med många duktiga
företagare, som lägger ner ett otroligt
arbete på att utveckla sitt företagande.
Vi från kommunens sida gör vårt bästa för att
det ska vara enkelt att etablera sig, starta och
driva företag i Klippan, annars är det helt och
hållet företagarnas förtjänst att vi återigen är
bäst i Skåne, säger han.
– Synas mätning utgår från faktiska resultat och
visar hur näringslivet mår och de senaste årens
fina placeringar i toppen säger en hel del om detta.
Vi får dock inte glömma bort de företagare som
kämpar för sin överlevnad, inte minst nu i pandemitider. Näringslivet i Klippans kommun består
av många enmans- och fåmansbolag som har det
svårt just nu. Å andra sidan har vi även de som det

Foto: HaloByHilde

Det går bra för näringslivet i Klippans kommun - så bra att kommunen utmärker sig för
att (återigen) ha den bästa tillväxten i hela
Skåne 2020.

går väldigt bra för men spannet mellan ytterligheterna har ökat. Överlag funkar det över förväntan,
om än med någon nedgång och det ser vi i detta
resultat, avslutar Anders.

33 FÖRETAG som utmärkt sig
I Klippans kommun finns 33 företag som utmärker sig genom att uppfylla samtliga
tre kriterier i Synas granskning (nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AB Stigs Auto-Shop
AM Logistic AB
Augustsson Fordonsvård AB
Bakhuset i Helsingborg AB
Bengtssons Maskin och Transport AB
Bil & Skadeservice Klippan AB
Bra Stängsel i Ljungbyhed AB
Butik Levin AB
Byggkomponenter i Klippan AB
Börjessons Lastbilar AB
CC Redovisningsbyrå AB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chemical Equipment Scandinavia AB
Citymarkis Helsingborg AB
Dilum AB
Einar Dahl Byggnads AB
Emils Frakttjänst AB
EuroLink i Sverige AB
Fiva Städservice AB
Hyllstofta Stuteri AB
JOMA Skogsentreprenad AB
Klinga Gård Teknik AB
Klippan Dental AB

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klippans Hisservice AB
Magnus Maskin & Schakt AB
Nawrins Service AB
Nordic Sea Angling AB
PF System AB
ResTeamet Klippan AB
Samariten Ambulans AB
Stallkompaniet Bläsinge AB
Stidsvigs Taskas AB
Sydbeläggningar AB
ÖMT Åkeri AB

God jul och gott nytt 2021
önskar Näringslivsavdelningen

Vi önskar alla en riktigt

God Jul &
Gott Nytt År
Mellandagsrean
startar 28/12 kl 10.00

Öppettider
under julhelgen

21-23/12 och 28-30/12 kl. 10-18

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

