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Omslaget:
Filippa Strandberg kom på 5:e plats satte personbästa
under JSM i tyngdlyftning.
Lilla bilden: Fotografen Magnus Ragnvid ställer ut
25 utvalda porträtt av starka kvinnor.

Utgivningsdagar
Nummer
November

Manusstopp
2 november

Utgivningsdatum
21-22 november

30 november

19-20 december

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Allhelgona är den helg på året då vi tillsammans med människor i Sverige och
världen uppmärksammar och minns dem som har lämnat det här livet. Det är en
helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. Det senaste året
har det varit extra påtagligt med Covid19-pandemin som förändrat vårt sätt att
leva. Det känns som att allt det där vi tog för givet, ens “frihet” på något sätt rycks
ifrån en, att livet snärjs åt och vi själva inte kan riktigt bestämma. Allhelgona
helgen kan vara ett bra tillfälle att reflektera och ta tid till eftertanke om livet.
Om livet förändrades för oss som människor, är det ännu större förändringar för
oss företagare. Hela branscher har påverkats negativt och ingenting är sig likt.
Doften av handsprit har blivit ett stående inslag i offentliga miljöer. Det är färre
människor som är ute och besöker offentliga miljöer vilket får följdverkningar för
visionen om en levande handel. Oron för viruset har spridit sig snabbare än själva
viruset. De ekonomiska effekterna kan ses som lika skadliga som de medicinska
och påverkar oss alla men på olika sätt.
Hur vi agerar och hjälper varandra idag kommer att ha betydelse för vilka företag
som överlever imorgon. Vi vet inte när vi ser en vändning, men förhoppningsvis
är vi nära slutet på krisen och kan börja blicka framåt mot en ny verklighet. Det vi
vet är att de företag som lyckas bäst på att ställa om, förändra och samverka med
andra klarar sig bäst. Genom att handla och stötta den lokala handeln kan vi se till
att det finns en morgondag för våra lokala företagare.

Farsdagspresenten med
många valmöjligheter!

100:KLIPPANS KÖPM

Black Friday, Julskyltningar

December

Tid till eftertanke

Jul och nyår

ANSVARIG UTGIVARE
DANIEL KRISTENSSON
daniel@adaptmedia.se
ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT, FOTO
JENS LEANDERSSON
jens@adaptmedia.se
LAYOUT, ANNONSER
PÄR LUNDQVIST
par@adaptmedia.se
LAYOUT, FOTO, WEBB
ALBIN LUNDBERG
albin@adaptmedia.se
FOTO, VIDEO
TEAM SANDRA
AnnonsFÖRSÄLJNING:
annons@soderasjournalen.se • 0435 - 77 90 54
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Foto: Patrik

Axelsson

Klippan-checken är farsdagspresenten
som gör även den kräsne glad!
Presentkortet gäller i alla våra
medlemsbutiker (se www.köpiklippan.se).
Mer info och köp hos: Guld o Silversmedjan
på Storgatan 46, Klippan. Tel 0435-135 30

Adapt Media
N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
TEL. 0435 - 77 90 50
www.söderåsportalen.se
Vi reserverar oss för ev. tryckfel.
Adapt Media har copyright på allt material som publiceras i Söderåsjournalen, om inget annat anges. Upphovsrättslagen gäller och omfattar alla typer av texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik
med mera. Material från Söderåsjournalen får endast användas för privat bruk. Att kopiera, överlåta, sälja eller kommersiellt utnyttja materialet är inte tillåtet utan Adapt Medias tillstånd.
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Presenttips

med eget tryck

Vi har 100 000-tals produkter på webbshop.adaptmedia.se

Tryckeri & reklambyrå | Norra Skolgatan 2 i Klippan | info@adaptmedia.se | 0435-77 90 50
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M od evisning hos B asthi

Lukas
Höstens nyheter har kom mit in hos Basthi och
visades
och under en Corona-a npassad modevisn ing
höstens kollektion upp.
populär.
Modevisning i butiken Basthi är omåt tligt
r upp. Det
Efter en lättare förtäring visas butikens kläde
en som
är olika stilar, olika matchningar och olika märk
på
även
r
passa
De
er.
plats
sina
publi ken kan skåda från
et
utbud
r
färge
vilka
om
att känna på plaggen och fråga
har att erbjuda.

Tävla med Söderåsjournalen
Vinn Klippancheckar
1:a pris: Klippancheck, värde 300 kr
2:a pris: Klippancheck, värde 200 kr
3:e pris: Klippancheck, värde 100 kr
I tidningen finns det gömt ett antal pumpor
som ser ut som den här bredvid. Leta upp och
räkna dessa (den här bredvid räknas INTE).
Skriv upp antalet här nedan, klipp ut kupongen och skicka in
den i ett frankerat brev till:
Tävling Pumpor
Adapt Media
Norra Skolgatan 2A
264 33 KLIPPAN.

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

OSS TILLHANDA SENAST den 6 november 2020
Antal Pumpor:

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

Namn:

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

Tel:

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

Adress:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Smäll ballonger
och få rabatt
Gäller under vecka 44.

5%
15%

Välkomna!
15% 10%

10%

5%

Storgatan 32 i Klippan

Glöm inte far
8 NOVEMBER

200 kr rabatt

på alla skjortor från Oscar
och alla tröjor från Barbour
Gäller under vecka 44.

en

Välkomm

Storgatan 32 i Klippan
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Kom till oss och
shoppa loss!

Hos oss hittar man ett
unikt utvalt sortiment
av kläder, underkläder,
accessoarer och
kosmetika.

Vi har plockat guldkornen från
kollektioner som visats på
modeveckorna. Dessa hjälper
vi er sen att kombinera med
personlig touch.

%
0
2

rabatt på valfri vara!
Gäller 26 – 31 okt.
Medtag kupongen!
Endast 1 kupong/person
Gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik
Kan ej kombineras med andra erbjudande
Namn:

.............................................................................................................................
Adress:
.............................................................................................................................
Postadress:
.............................................................................................................................

Välkomna!

Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-13

Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se
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Nu har vi ovanligt
svängiga priser!

30-års jubileum

SPARA
1 000:-

HUSQVARNA
Tvättmaskin QW146374

Bert-Åke Andersson har varit tandläkare i Klippan sedan
1991. De första åren på Åbygatan men sedan 1996 på Stor
gatan 20 där han successivt tog över efter tandläkare Ingemar
Emgård.

5 695:-

Den 23 september var det öppet hus där det bjöds på kaffe, tårta
och godsaker till både nya och gamla patienter. Teamet med tandläkare Bert-Åke Andersson, tandsköterskorna Ellinor
Andersson, Liselotte Karlsson och Caroline Palm
fanns på plats. Tandläkare Bert-Åke Andersson menar
att tandläkaryrket är ett roligt yrke och att han vill
fortsätta i många år till.
– För det första var det nyttigt för mig när jag började
här och fick jobba tillsammans med Ingemar Emgård
vars far Knut även han var tandläkare i Klippan. Att
få jobba tillsammans med en erfaren kollega som
Ingemar var positivt för mig. Det bästa, själva yrket
och patientkontakten gör att jag vill fortsätta så länge
det går. Jag trivs med mitt yrke, med patientkontakter
och att vara egen företagare, berättar Bert-Åke.

(ord. pris 6 695:-)

Art nr 108704

Passa på,
24 månader
*
räntefritt. Bra va!

Kapacitet: 7 kg
Ljudnivå: 50 dBa

HUSQVARNA
Torktumlare QW6173

5 995:(ord. pris 6 995:-)

SPARA
1 000:-

Art nr 113669

Kapacitet: 7 kg
Ljudnivå: 65 dBa

BRAUN
Rakapparat series 5 M1850S

HUSQVARNA
Inbyggnadsugn QCE7230W

8 995:- 1 995:(ord. pris 1 495-)

Art nr 115435

(Ord. pris 9 495:-)

Art nr 113812 Vit
Art nr 113811 Rostfri

SteamBakeugn med varmluft
och ånga för
bakning

SPARA
500:-

Bredd: 595 mm
Volym ugn: 71 l

Söndraby El

Järnvägsgatan 28, Klippan | 0435-139 60 | klippan@elon.se
Erbj. gäller 5/10-22/11 2020 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med
andra erbjudanden. Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.
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Fritt, varierat och tacksamt jobb
Det närmar sig höst när Glenn Wilson
och Simon Nilsson möter upp på en byggnadsställning. Utsikten över gården med
skog omkring är betagande. Allt andas
idyll. De båda snickarna håller på med ett
takbyte.

– Takpannorna har plockats bort, den gamla takläkten är bortriven och vi har kollat efter röt- och
fuktskador. Det som var dåligt har bytts. Lagt ny
takpapp och takläkt. Nästa steg är att få upp nya
takpannor, berättar Simon och Glenn.

Bästa arbetsplatsen
Er Byggare är en bra arbetsplats menar båda
snickarna. Det blir aldrig enformigt utan det
är variationer på jobben. Minst lika viktigt
är att alla är bra kollegor och att alla kan
arbeta med varandra.
– Det är ett tryggt företag med ordning och reda.
Allting är alltid bra förberett vilket både jag som
snickare och kunden uppskattar. Vi kommer
alltid på överenskommen tid och håller vad vi
lovar. Tycker man det är kul med mindre renoveringsjobb med stor variation är Er Byggare rätt
arbetsplats för dig som vill jobba som snickare,
säger Glenn.

Simon lyssnar och nickar instämmande till
vad Glenn säger och fyller i:
– Vi kan fokusera på att jobba som snickare eftersom allting alltid är lastat på morgonen och tömt
på kvällen. Det finns ett bra flöde som gör att vi
kan fokusera på vårt snickerijobb och slippa lägga
tid på annat. Lagret är alltid välsorterat och miljön
är viktig, det känns också bra. Jag trivs verkligen
på min arbetsplats, det är ett fritt, varierat och

tacksamt jobb eftersom kunderna är nöjda, av
slutar Simon.

Er Byggare söker alltid nya medarbetare
– Är du en duktig snickare som tycker om att
ta ansvar, ha ett fritt arbete med utrymme till
kreativitet är du välkommen att höra av dig,
hälsar Fredrik Hjorth, en av ägarna till Er
Byggare.

ehov?
Renoveringsb r!
e
Vi kan hjälpa

Osynligt effektiv
Luft-luftvärmepumpen som ger
stor värme i liten förpackning.

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

•
•
•
•
•
•

INBYGGD WIFI-STYRNING
VÄRMEDRIFT NER TILL -35ºC
TILLVERKAD FÖR NORDISKT KLIMAT
FRAMTIDSSÄKRAT KÖLDMEDIUM R32
HÖG EFFEKT VID -15ºC MED HYPER HEATING
CIRKULATIONSLÄGE MED EFFEKTIV VÄRMESPRIDNING

Frågor? Ring oss!
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
www.a4uab.se

Serveras med tryffelmajonäs
och krossade rotfruktschips.
+ valfri dryck 50 cl.
Utan dryck 35 kr.

50:inkl. pant

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

Gäller t.o.m. 24/11 2020

Älgkorv
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Söderåsens sportfiskebutik
Retro Sportfiske har funnits som fysisk butik i tre år
på Tullssonhuset i Klippan.
Kunnig och fiskeintresserad personal med massor av erfarenhet inom sportfiske finns på plats för att hjälpa dig.
Med ett stort utbud av fiske, friluft och outdoor har butiken även utökats med hundartiklar.

”Sportfiske blir mer
och mer en hel livsstil”
Jörgen, Wilma och Tobias jobbar i butiken som erbjuder
lokal service och ett brett utbud som passar både till nybörjaren till sportfiskeentusiasten. Intresset för sport
fiske har ökat och de personer som sysslar med fiske har
blivit mer intresserade av prylar.
– Sportfiske blir mer och mer en hel livsstil, säger Jörgen Hall.

Riktig butik
Sportfiske är ett av svenskarnas största fritidsintresse.
Varje år beger sig hundratusentals fiskesugna till sjöar,
älvar, åar och havet, med spön och draglådor i högsta
hugg. Hos Retro Sportfiske kan du klämma, känna och
få hjälp att välja rätt utrustning.
– Vi hjälper till att sätta ny lina på befintlig spole och att byta
toppöglor, berättar Wilma Hall.
Inför hösten är ambitionen att erbjuda egen flugbindningskurs. Retro Sportfiske är din personliga butik som
ger dig den hjälp du behöver och de grejerna som du vill
ha.
– Du är välkommen hit och prova samt få hjälp att välja rätt
saker. Vi bygger ihop kit med lösa grejer till ett personligt paket
utifrån behov och intresse. Det finns produkter i alla prislägen,
förklarar Jörgen.
Under hösten kommer outdooravdelningen att växa
ytterligare och förutom både dam- och herrkläder kommer det även att finnas kängor och stövlar. Det finns även
en avdelning med hundartiklar. Välkommen in hälsar
Jörgen, Wilma och Tobias!

• SPORTFISKE
• OUTDOOR
• HUNDARTIKLAR

!
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ä
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Fysisk butik m
Tullssonhuset, Hembygdsgatan 2, Klippan
Öppet: Mån - fre 10-18, Lör 10-14
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Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75

ör
Tips inf
g
Fars da

299:110:-

Rakhyvel
med skaft i bambu

100% naturlig tvål

Fira far

Fars dag

Fars dag infaller i år den 8 november.
På fars dag kan du uppvakta pappa med
lite fika och en present. Att visa uppskattning är alltid trevligt. Fars dag har firats i
Sverige sedan 1931, efter amerikansk
upplaga. Till en början skedde firandet i
juni liksom i USA, men efter önskemål
från handeln som ville göra mors dag
och fars dag ordentligt åtskiljda firas fars
dag i Sverige alltid den andra söndagen i
november. Mors dag firas i slutet av maj.

• Fars dag firas
andra söndagen i
november.
• Nästan varannan
person (45%) firar
pappa på fars dag.
• Middag, choklad
och blommor
är de vanligaste
gåvorna.
• Middag, en flaska
vin och böcker är
högst på önske
listan om papporna
själva får välja.
Källa: svenskhandel.se

Stort utbud av
klockor, armband
och ringar från
by Billgren

Vi har
smyckena
till Far!

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30

Elfarenhet*
som tar dig längre

Generös familjekombi

Sportig crossover

Rymlig crossover

PRIVATLEASING FR. 3 495 KR/MÅN*
INKL. SERVICEAVTAL
Ord. pris 3 995 kr/mån

PRIVATLEASING FR. 3 295 KR/MÅN*
INKL. SERVICEAVTAL
Ord. pris 4 395 kr/mån

PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN*
INKL. SERVICEAVTAL
Ord. pris 4 095 kr/mån

*Kia kan det här med elektrifierade bilar och är sedan 2018 marknadsledare på laddbara bilar.
Det kallar Kia elfarenhet. Och den finns nu samlad i laddhybriderna Kia Niro, Ceed Sportswagon
och XCeed. Populära laddhybrider som tar dig långt på el. Privatleasa nu från 2 995 kr/mån.

Newmanbil AB
Hässleholm

Södra Kringelvägen 2. Tel 0451-38 40 00. www.newmanbil.se
Öppet: Försäljning månd-fred 9-18, lörd 10-14. Service/verkstad månd-fred 7-16.30
Säljare: Urban tel 0451-38 40 05, Emma tel 0451-38 40 06

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 31/12 2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid – XCeed Plug-In Hybrid 1,3–1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 29–38 g/km enligt körcykeln
WLTP. Försäljningsstatistik: Vroom jan 2018 – aug 2020. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning
sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.
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Boka tid för
HÖRSELPROV
eller

RÅDGIVNING

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

Viktigt att vaccinera sig
Influensa är en virussjukdom med hög smittsamheten.

Anneli Dahl

Hembygdsgatan 2
264 36 Klippan

076 - 173 33 82
www.bokadirekt.se

Med anledning av rådande pandemi är det viktigt att uppnå en
hög vaccinationstäckning mot influensa bland personer i riskgrupp samt vård- och omsorgspersonal för att skydda personer
som riskerar svår sjukdom på grund av influensainfektion. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor som tillhör
riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal vaccinerar sig.
Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns
också flera olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av
influensa många gånger under livet och det är också en anledning till att man måste vaccinera sig varje år för att få skydd.

Dags att vaccinera mot

säsongsinfluensa
Vaccinera dig mot den årliga säsongsinfluensan så
minskar du risken att bli allvarligt sjuk.
Vårdcentralerna Klippan och Ljungbyhed:
7/11

kl. 9–12:

åldersgrupp 85 år och äldre
+ riskgrupp
kl. 13–15: åldersgrupp 80–84 år

14/11 kl. 9–12: åldersgrupp 75–79 år
kl. 13–15: åldersgrupp 70–74 år
19/11 kl. 16–19: åldersgrupp 65–69 år
+ riskgrupp
3/12

kl. 16–19: övriga + uppsamling

Är du förkyld eller har feber, välj en annan
vaccinationsdag. Kom ihåg att ha med
legitimation!
Läs mer om säsongsinfluensan,
vaccineringen och riskgrupperna
på 1177.se

Primärvården Skåne

KLIPPAN

Säsongsinfluensan 2020
Håll dig frisk i vinter – vaccinera dig mot säsongsinfluensan

VÄLKOMMEN
att vaccinera dig mot
säsongsinfluensa hos oss!
I år gäller tidsbokning! Boka din tid
på 1177.se eller ring 0435-77 90 35.
Tisdag 3/11, Onsdag 4/11
Tisdag 10/11, Onsdag 11/11

kl. 9-16

Detta gäller för dig som över
65 år och/eller tillhör någon
av Folkhälsomyndighetens
definierade riskgrupper.
Från och med 1 december
kan individer som inte ingår
i någon riskgrupp erbjudas
vaccination.
Capio Citykliniken Klippan, Norra Skolgatan 2 A
Växel tel. 294 40, www.capio.se
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Bjärhus Växtbutik firade

90-års jubileum

Tvättmaskin
med automatisk dosering

Bjärhus växtbutik firade 90-års jubileum helgen 11-13 september med fantastiska erbjudanden.
Det drog massvis med besökare som ville
bli inspirerade till att förverkliga sina trädgårdsdrömmar. Med sitt stora sortiment,
höga kvalité och mångåriga erfarenhet
av trädgårdsmästare Bertil Andersson är
Bjärhus växtbutik ett givet utflyktsmål.
Granne med växtbutiken finns Bjärhus
gårdsbutik som även det är väl värt ett
besök. Butiken är fylld med massor av
delikatesser som ekologiska grönsaker och
specerier samt prisbelönt ekologiskt kött
och charkuterier.

8 kg tvättmaskin med
det intelligenta och
automatiska
do-seringssystemet
i-DOS™ som
doserar exakt
varje gång för ett
perfekt tvättresultat.

A+++

WAT286M8SN

5 års
garanti

PRIS
SÄNKT

3.000:-

6.990:Ord.pris 9.990:-

Retroradio
• FM / MW / SW Radio
• Tonkontroll
• Hörlursuttag
• Kassett

990:-

Eltandborste
Oral-B Vitality 100 Cross Actioneltandborsten tillhandahåller kliniskt
bevisad överlägsen rengöring jämfört
med en vanlig manuell tandborste.

249:-

%
0
3

på rhododendron
prydnadsbuskar
och klängväxter

Körkortsfoto
Nu fixar vi ert foto till ID och körkort.

gäller från måndag 26/10

Ljud - Bild - Vitvaror
För info & öppet se

Bjärhus Växtbutik
Tel. 070-74 04 295
www.bjarhus.se

Hembygdsgatan 2, KLIPPAN • Tel. 0435-131 67
Öppet: Mån - fre 10-18 • Lör 10-14 • www.pantzars-klippan.se
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Swedbank fyller 200 år
I Klippan inrättades Åsbo sparbank 1860 som Norra och Södra
Åsbo Härads Sparbank. 1928 fanns flest Sparbanker i landet,
sammanlagt 498, och i Söderåsbygden fanns Sparbanker i Klippan,
Färingtofta, Riseberga, Kvidinge, Östra Ljungby, Perstorp, Oderljunga och Röstånga. Det finns alltså en lång historia för det som
Sparbanken inspirerades av prästen Henry Duncan i skotska
idag är Swedbank på Storgatan 38.
Ruthwell som 1810 kom på idén med en bank för alla. Tidigare hade
bankverksamheten
mest En känd profil som jobbat i många år på Swedbank i Klippan är
varit inriktad på förmöget Catarina Holm från Söndraby. När Catarina började sin anställning
folk, men Duncan ville att 1978, i det då nybyggda Sparbankshuset på Storgatan, hade banäven fattiga skulle kunna ken 40 anställda i Klippan. Hennes första arbetsuppgifter bestod till
dra nytta av det ekonomiska stor del av stansning och inläsning av kassatransaktioner från går
systemet genom att sätta dagen. Kontoret hade då 5 kassor med plexiglas framför, och online
in pengar och spara sig till existerade inte utan allt hanterades först manuellt och lästes in i
ett bättre ekonomiskt och dator i efterhand. Bankböcker, varuväxlar, postväxlar, och checkar
var nästan lika vanliga som kontanter. Separat valutaavdelning
friare liv.
fanns också och den första uttagsautomaten, ”Minuten”, togs i bruk
Berättelsen om Sparbanken
i slutet av sjuttiotalet.
Catarina har jobbat i banken
är samtidigt berättelsen om
let.
sedan 1978. Här på bild från 80-ta
hur det Sverige vi kän- Catarina har hunnit med att jobba med i princip allt som berör
ner till idag, växer fram. privatekonomi i banken och utvecklingen från manuell hantering
Barn fick lära sig att spara pengar i sparbössa och till digitalt har varit enorm liksom i de flesta andra branscher. Idag
Sparbanken var involverat kommunernas samhällsbyggande och är Catarina kundrådgivare för privatkunder vilket innebär att hon
sedermera även i Egnahemsrörelsen och idag är Fastighetsbyrån en rådger om bolån, sparande,pensioner och försäkringar vilket är väldigt viktiga områden för privatkunderna.
viktig del av Swedbank.

För 200 år sedan var Sverige ett av Europas fattigaste länder.
1820 öppnar Sveriges första Sparbank utifrån mottot att varje
människa ”ska kunna bygga sin egen ekonomi för att få kraft att
förbättra sina villkor”.

Prata med någon som
kan Klippans kommun
Erbjudande till alla privatkunder som
köper bostad via Fastighetsbyrån och
tar nytt bolån i Swedbank.
– Bolån med 1 räntefri månad (Gäller endast för kunder som står
med på köpekontraktet/överlåtelseavtalet OCH är låntagare).
– Ett handpenningslån som är kostnadsfritt under 6 månader,
under förutsättning att slutfinansiering läggs i Swedbank.
– 3 månaders kostnadsfri hemförsäkring vid tecknande av
helårspremie.
– Nyckelkund kostnadsfritt under 1 år.
– Rådgivning i form av Boendekollen.
Ring oss på 0435-180 70, Fastighetsbyrån eller
0435-260 04, Swedbank så berättar vi mer.
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Allhelgona

Tänd ett ljus i mörkret!
Fredagen den 30 oktober
mellan kl 9 och 17 är våra
kyrkor öppna för alla som vill
komma in för en stund av
stillhet, tända ett ljus eller
värma sig med en kopp kaffe.

Alla helgons dag
Alla helgons dag är en högtid med rötter i den katolska tiden.
Trots att helgonkult inte ansågs förenlig med den protestantiska
och lutherska trosuppfattningen bibehölls Allhelgonadagen som
helg även efter reformationen på 1500-talet. Högtidlighållandet
har sedan 1950-talet fått ökad betydelse genom att vi tänder ljus
på gravarna. Temat i högtiden är universellt: döden och minnet
av de döda.

Betlyktor föregångare till Halloween-pumpan
Utskurna Halloween-pumpor, färgstarka orange och läskiga
pumpor, är en tradition som kommer från USA – som mycket
annat.
Fast det är egentligen en gammal skånsk tradition som är på väg
att gå förlorad. Redan de gamla kelterna gjorde ljuslyktor med utskurna ansikten av kålrötter. När irländarna kom till USA var det
brist på kålrötter men det fanns pumpor istället som fick fungera
som ersättning.
Här i Skåne är det gammal
tradition att göra lyktor av
sockerbetor, betlyktor. På
Tomarps kungsgård har
de tidigare hållit liv i traditionen för skolbarn då
skolklasser fått komma och
hämta betor på gården som
de sen tagit med till skolan
och gjort betlyktor. Tyvärr
är den gamla skånska seden
att göra betlyktor nästan helt
bortglömd. Utkarvade betor
är alltså Halloween-pumpornas föregångare. Att tillverka hemska ansikten av
betor förekom i Skåne, långt
innan Halloween fick fäste i
landet.

www.svenskakyrkan.se/klippan

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

Allhelgonadagen omnämns i Vallentunakalendariet 1198 och är
inskriven i medeltidslagarna där den ansågs vara vinterns första
dag och månaden november den första vintermånaden. Idag uppmärksammar vi Allhelgona som en helg av påminnelse om att
döden finns, att den drabbar oss alla samt uppmärksammar och
minns dem som lämnat oss.

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

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

Italiensk Hantverksglass
10,7x7,1
10,7x7,1

Italiensk glasstradition
från Kvidinge. Upptäck
din favoritsmak.
Öppet fredagar kl 14-19.

4-åriga Ingrid från Rösa med en jättebeta
som vägde 12,2 kg.  Foto: Egon Rangbo 1960

Vi finns på Norra Kyrkogatan 9 i Kvidinge
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Sture Wetterbergs Stipendiefond säkrar Klippans musikkår
Genom åren har 17 talangfulla ungdomar tilldelats
stipendium till ett värde av 67 000 kronor. Sture
Wetterberg själv fick bara dela ut stipendiet första
året, innan han avled i cancer.

Cirkeln sluts
Istället för att få fram stipendiater har det skrivits
ett samverkansavtal med Klippans musikkår som
framöver kan ansöka om bidrag ur fonden för allt
från material till utbildningsinsatser. Christer
Ohlin från musikkårens styrelse är märkbart glad:
– Vi är otroligt glada över det här samarbetet vilket ger
en hållbar utveckling och säkrar framtiden ekonomiskt
för musikkåren. Hela musikkåren riktar ett stort tack till
familjen Wetterberg för deras generositet.
Det är Bengt Wetterberg med söner som sitter i stipendiefondens styrelse och för Bengt är det som att
cirkeln sluts. Hans far Sture Wetterberg var medlem
i musikkåren i 50 år och dess ordförande i 20 år.
–
Historien
är
viktig
för framtiden och jag tror att far hade varit nöjd med det
Stipendiefonden startades 1989 av Sture Wetterberg
här
beslutet
eftersom
det ligger i linje med hans önskan. Vi har tryckt upp
som var mångårig medlem i Klippans musikkår.
klistermärken för stipendiefonden som ska användas för att klistras på de inOtaliga är de bröllop och danser i Klippan med om- strument och noter som musikkåren köper in, avslutar Bengt Wetterberg.
nejd som Sture Wetterberg spelat vid. I mitten av
1980-talet skrev Sture Wetterberg boken ”Musik och Klippans musikkår blir nu den ständige och äldsta mottagaren av
Nöjesliv i Klippanbygden” där intäkterna för bokförsälj- kapitalet i Sture Wetterbergs Stipendiefond med förhoppning att
detta gynnar musiklivet i Klippan.
ningen tillkommit stipendiefonden.

ZOEGAS SKÅNEROST

Köp 3 st för

89 kr

om du handlar andra
varor för minst 200 kr

VARMRÖKT LAX

225 kr/kg

Priserna gäller v.44
(26 okt - 1 nov 2020).

LÖSVIKTSGODIS
till Halloween

59,95 kr/hg
LJUNGBYHED
0435-44 10 30
8-20 ALLA DAGAR

15

29:-

Lindebarnet från Skåne
Saffransbröd och lussebullen har en tusenårig historia i vårt
land.

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

Människor bakat bildbröd redan på hednatiden, vanligtvis med
bilder av gudar. Lussebullarna har inget med Lucia att göra som
man kan tro, och som många gör. De bär på en äldre historia. I
Sverige började de rika äta lussebullar med saffran mot slutet av
1600-talet. Men det var bara i landskapen runt Mälaren, i Östergötland och på Gotland. När vi började fira Lucia på 1800-talet
spreds lussebullarna över hela landet. Varje landskap bakade förr
sitt speciella saffransbröd. I Skåne bakade vi lussebröd i form av
ett lindebarn, som formas genom att en utrullad sträng deg viks
och ändarna virats om varandra till en liggande spiral.

FREDAGSLUNCH

på loftet 11.30–13.30
NYTT

Foto från Historisk Bildbyrås samling

LÖRDAGSFIKA

med start 17/10 10-14

JULBORD

Vad vore julen utan en god saffransdoftande lussebulle eller
lindebarn? Testa att göra en klassisk skånsk lindebarn till Lucia.
Alla olika former av lussebullar har en sak gemensamt, de sägs
hålla onda makter borta, så njut av din lussebulle med ett gott
samvete.

Edvard Persson (1888-1957) och Stig Olin
(1920-2008) i Jens Månsson i Amerika 1947.

Gäller valfri liten kaffe och t.o.m. 24/11 2020

Kaffe och
lussebulle

Boka vårt goda julbord på
bjarhusgardsbutik.se
Öppet: torsdag 10-18, fredag 10-18 och lördag 10-13
Följ Bjärhus Gårdsbutik på Facebook och Instagram

Conditori Hjärtat
järnvägsgatan 32,
264 33 Klippan
tel: 0435-103 30

både
n ni
pa
& sH o p
fiKa
ss
o
s
o
H

n u Ka

välKommen till
”butiK i fiKet”
vi är nu stolta

vår lilla

återförsäljare av

majas lyKtor & i nteriör,
som säljes till förmån för

vi laddar upp för

barnCanCerfonden

årets läsKigaste veCKa
med pumpatårtor,
spöKbaKelser

Gåsen är skånsk
Rubriken är delvis felaktig även om Skånegäss har funnits
sedan vikingatiden. Gåsamiddag kom på Skåneböndernas
bord vid 1800-talets mitt och då huvudsakligen till de sydvästra delarna.

HÖSTLOVSLUNCH!
taCopaj
sallader
baguetter

Traditionen med att äta gåsamiddag och fira Mårten Gås omnämns första gången i Sverige på en herrgård på Södertörn 1557.
Under 1700-talet dör traditionen ut att äta gås i Sverige men i
Skåne lever traditionen kvar.
Tamgåsen i Nils Holgerssons underbara resa heter för övrigt
Mårten. Edvard Persson sjunger sedan om att han är en gåsapåg
från Skåne vilket än idag är sinnebilden över firandet av Mårten
Gås och Skåne i synnerhet. Mårten Gås är än idag en mathögtid
som får tiotusentals skåningar att sätta sig till bords och äta gås
och svartsoppa.

&

en massa annat gott!

v44 öppet
mån -fre 7:30-17

allHelgonnaHelgen stängt
fars dag 8/11 öppet till 15
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Föreningssidan

Vänskapslandskamper
mellan Sverige och Rumänien

Framgångar vid JSM

I september arrangerade Klippans Bordtennisklubb vänskapslandskamp för flera olika ungdomskategorier, bland annat
herr- och damjuniorer.

När junior-SM i tyngdlyftning gick av stapeln tävlade flera av
Klippans tyngdlyftare och samtliga placerade sig i topp 10.
Bäst av lyftarna gick det för Elina Tiljander som både tog guld och
satte personbästa. Även Filippa Strandberg satte personbästa. Eldsjälarna och tränarna Ralf Scott och Kent Olsson var nöjd med
sina unga lyftare.
– Alla våra lyftare har framtiden för sig. De
är väldigt unga och utvecklas hela tiden.
Ungdomarna tävlade mot lyftare som
var flera år äldre och som har tränat
betydligt fler år. Det är roligt att
vi har en stor grupp barn
och ungdomar som
tränar tyngdlyftning
i Klippan, säger
Ralf och Kent.
Filippa Strandberg
tog en 5:e plats JSM.

Matchen var en del i ett större samarbete mellan bordtennisför
bunden i länderna. Motståndarna Rumänien håller högsta möjliga
nivå och laget kryllade av medaljörer från de senaste ungdoms
mästerskapen.
– De håller högsta möjliga europeiska nivå. Det finns många anledningar
till att vi vill spela mot utländskt motstånd och en av dem är givetvis att
möta bra spelare. Nu fick vi tack vare detta samarbete möjlighet att möta 4-6
spelare på topp-8 i Europa och dessutom på hemmaplan, bättre blir det inte,
berättar ungdomslandslagets förbundskapten Tobias Bergman.

Elina Tiljander
tog JSM-guld.

Boule Klippan...
...är en nystartad klubb som håller till i
Stadsparken under sommarhalvåret (april
till oktober) och på Sågen under resten av
året.
Just nu ligger de i startgroparna för att dra igång
vintersäsongen. De hälsar alla varmt välkomna
att prova på en sport som passar alla!

Plats: Boulebanan Sågen
När: Tisdagar och torsdagar
med start 3:e nov.
Tid: 16.00-18.00
Kostnad: Gratis
Utrustning: Kaffekopp
Kaffe och kaka: 5 kr
Ålder: 10-90 år

Tack till Föreningssidans
sponsorer! sponsorer!
Tack till Föreningssidans
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Med världen för sina fötter
men ändå lämnar mycket nyfikenhet kvar.
Det är starka kvinnor som porträtteras och
porträtten visar att det finns mycket bakom
och ett djup hos människorna som döljs bakom bilden. Fotografierna och människorna
på bilderna har på ett eller annat sätt haft en
Utställningen ”Familiar Face” porträtterar personlig betydelse för Magnus. Det är olika
starka kvinnor som på ett eller annat sätt kända personer men även Magnus egen mor
imponerat eller påverkat Magnus på ett per- och mormor som valts ut. Det är omöjligt att
gå oberörd från utställningen.
sonligt plan.

Fotografen Magnus Ragnvid ställer ut
25 utvalda porträtt i Klippans konsthall.
Magnus har ett förflutet som meda rbetare
på Söderåsjournalen, eller Klippan Journalen som tidningen hette på den tiden.

Klippan. Tvivlet att inte räcka till eller en
uppväxt med tvivel på sig själv. Utställningen blir en revansch på skolan och arbetsförmedlingen som menade på att fotografer
finns det redan två av i Klippan, det behövs
inte fler.

Magnus visar att med sina bilder att trots
tvivel ska du våga stå upp för dig själv, andra
och det du tror på. Nyfikenheten på andra
människor och förmågan att skapa trygghet
Genom kameran har människorna på bild För Magnus är utställningen ett sätt att tillsammans genom kameran speglar ut
fångats på ett vis som berättar allt om dem göra upp med barndomen och uppväxten i ställningen.

Klippans kommun har ett stabilt företagsklimat
Varje låter Svenskt Näringsliv ungefär
33 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på attityderna till företagande,
kommunens service och bemötande eller
upphandling i den kommun där de verkar
ges det lokala företagsklimatet en plats i
debatten.
På så vis mäts det lokala företagsklimatet. I
Nordvästra Skåne ligger Höganäs (4), Ängelholm (25) och Landskrona (30) bäst till
medan Klippan placerar sig på plats 105.

SEPTEMBER 2020

sklimat
Lokalt företag

orf, företag are
Thomas Neuend
vd på Båsenb erga
i Vingåke r och
ns
hotell och konfere

Ranking 2020

Klippans kommun har ett stabilt och gott
Svenskt näringsliv rankar företagsklimatet
företagsklimat. Anders Lindberg som är
varje år. Undersökningen finns att läsa
näringslivschef i Klippans kommun hoppas
i sin helhet på foretagsklimat.se
att det goda företagsklimatet är ett resultat
av de insatser som gjorts de senaste åren, till där Klippans kommun placerar sig på plats
exempel visar resultatet på att tjänstemän- 286 av 290 kommuner vilket i högsta grad
nens attityder till företagande har förbättras. bidrar till att Klippans kommun tappar 13
placeringar från föregående år.
Klippans främsta betyg från företagarna är
”information till företagen och tjänstemännens Anders Lindberg kommenterar resultatet:
attityder till företagande”. Det som är mindre – Det är ett mindre smickrande resultat när det
bra är ”I vilken utsträckning påverkas ditt företag gäller brottslighet och otrygghet. Här är det i stort
negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun?” sett alla kommuner i Nordvästra Skåne som ligger

i botten på rankingen. I och med att det är en ny
fråga i undersökningen, så vi har ännu inte kunnat föra någon dialog kring den med våra företagare. Vi kommer också tillsammans att bjuda in
Svenskt Näringsliv och analysera resultatet.
Ett område som kommunpolitikerna kan
ta till sig är att förbättra sin inställning till
företagande som ligger sämre till i undersökningen. Det är en siffra som bidrar till att
sänka resultatet. Här tappar kommunen 37
placeringar jämfört med föregående år.
Bland våra grannkommuners placeringar
kan nämnas att Svalöv ökar 42 placeringar
och Bjuv med 27 placeringar medan Åstorp
tappar 56 placeringar.

Placeringar Nordvästra Skåne
4 Höganäs
117 Helsingborg
25 Ängelholm
135 Svalöv
69 Örkelljunga
144 Åstorp
105 Klippan
151 Bjuv
114 Båstad
192 Perstorp
Källa: Svenskt näringsliv / foretagsklimat.se
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Information från Klippans kommun

Det finns
Söndagskul på bibblan
Söndag 25 oktober kl.14
Lilla Spökhistorien med Lilla Vilda
Teatern
Matilda tycker det är läskigt med
spöken, monster, vampyrer och
undrar varför inte Magnus är rädd.
Genom roliga och tokiga bus
undersöker Matilda om det ﬁnns
något som skrämmer Magnus. Alla
blir väl rädda för något?
För dig 3-8 år.
Föranmälan, tidigast 18 oktober, till
bibliotek@klippan.se eller
0435 – 280 72.
Filmtajm på bibblan
Tisdag 27 oktober kl.14
Vi tittar på ﬁlm i ﬁlmrummet.
För dig 7-12 år.
Nyﬁken på vilken ﬁlm? Fråga
biblioteket!
Ingen föranmälan krävs, men antalet
platser är begränsat.
Högläsning
Måndag 26 oktober och onsdag 28
oktober kl.14
Högläsning ur en lagom läskig bok.
För dig 7-12 år.
Ingen föranmälan krävs.

Bibliotekens öppettider
under lovet:
Klippan
25/10 Söndag 13-16
26/10 Måndag 10-19
27/10 Tisdag 10-17
28/10 Onsdag 10-17
29/10 Torsdag 10-19
30/10 Fredag 10-16
31/10 Lördag stängt
1/11 Söndag 13-16

Du som är mellan 13 och 19 eller
g år i h ö g s t a di e t e ll e r g y m na s i e t är
välkommen ti
tilll våra träff
ffaar

Ljungbyhed
27/10 Tisdag 13-17
28/10 Onsdag 9-13
29/10 Torsdag 15-19
Östra Ljungby
26/10 Måndag 15-19
28/10 Onsdag 9-13
29/10 Torsdag 13-17

Mer info samt var och när träff
ffaarna
äger rum får du genom att maila
oss på ungfriti
tid
d@klippan.se

Varje dag under lovet
kan
du pyssla på egen hand
på
alla biblio tek i kommun
en!

Klippans Badhus
ÖPPET V. 44
Måndag 11.00-16.00
16.00-20.30
Tisdag
06.00-19.30
Onsdag 11.00-16.00
Torsdag 06.00-19.30
Fredag 11.00-18.30
Lördag 09.00-15.00
Söndag 11.00-16.00

En mötesplats för unga
hbtq+ personer i Klippan!

Lovbad
Endast motionssimning, vuxna
Lovbad 11.00-16.00
Lovbad
Lovbad 11.00-16.00
Lovbad 11.00-16.00

Obs! Inga motionsbanor 11.00-16.00
Insläppet för bad stänger 30 minuter innan badtidens
slut.

HÖSTLOV
I

KLI PPAN
Skanna QR-koden för att se
hela höstlovsprogrammet

Vi kommer att blåsa upp våra små och stora leksaker.
Vid hög belastning kommer vi att använda oss av
källarnas omklädningsrum och duschrum.

Välkomna!

Tryckt program kan hämtas på kommunens
bibliotek, musikskola, fritidsgårdar och kommunhus.

Information från Klippans kommun

NYA FÖRETAG ETABLERAR SIG

i Klippans kommun

Drönarbild över Boxflows etablering i Bolestad. Foto: Arvax
Lilla bilden: Böckerskogens Åkeri har påbörjat markarbetet.

Den som passerat Östra Ljungby på väg 13 eller E4 den senaste
tiden, har sett att det råder full aktivitet på verksamhetsom
rådena Bolestad och Månstorp. På östra delen av Bolestad är det
logistikf öretaget Boxflow som kommer flytta in i ett nytt, stort
lager.
Som grund till Boxflows etablering i Östra Ljungby ligger ett kontrakt
med Continental Bakeries, som bl.a. äger varumärket Gillebagaren.
Klippans kommun skrev i våras under ett köpekontrakt med Hökerum
Square på tomten som nu kommer att bebyggas med en 18 000 kvm
stor byggnad, vilken beräknas stå färdig till våren.
För den västra delen av Bolestad finns sedan tidigare ett mark
anvisningsavtal med Frode Laursen och på intilliggande Månstorp
har Böckerskogens Åkeri nyligen påbörjat markarbetet.
LOTS
I ett tidigt skede har företagen som nu etablerar sig i Östra Ljungby
fått träffa kommunens LOTS-funktion. Denna har inrättats som hjälp
för företagare som vill förverkliga sina utvecklingsplaner.
Här erbjuds en möjlighet, att tillsammans med ett team av kommunala
tjänstemän, bolla idéer och planer som man vill förverkliga.
Genom LOTS-funktionen undviks onödiga omvägar, oavsett om man
söker information om företagsetablering, letar efter ledig mark eller
vill ha hjälp att hitta rätt i kontakten med den kommunala organisa
tionen.
– Med de förutsättningar vi har och med hjälp av det befintliga
näringslivet, är förutsättningarna för ytterligare företagsetableringar
mycket goda, konstaterar näringslivschef Anders Lindberg.

Vad ska du tänka på inför din företagsstart?
Hur förbereder du dig?
Vilka är framgångsfaktorerna och vad bör du
undvika? Vi belyser aﬀärsidé, dina kunder,
marknad, prismodell, formalia och mycket annat.
När: Tisdag den 24 november kl. 17.30-19.30
Var: Norrehus, Bryggerigatan 13, Klippan
Kursen är kostnadsfri men anmälan krävs och
görs till skanenordvast@nyforetagarcentrum.se
senast den 20 november. Begränsat antal platser.
I samarbete mellan:
NyföretagarCentrum Skåne Nordväst och
Klippans kommun.
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Besök vår utställningslokal där du kan se över
20 kaminer från Contura.
Boka ett kostnadsfritt hembesök så hjälper vi
dig med uppmätning till färdigmonterad kamin!
UTSTÄLLNINGSLOKAL: Hembygdsgatan 2, 264 36 Klippan
Tele 0435-103 80 • www.fonsterfint.se • info@fonsterfint.se
ÖPPET: Mån, ons och fre 9-17, tis och tors 9-18, lör 10-13

