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Glassigt hos Micke i Kvidinge

Nya krögare på Spången
Sommarbuffé i Skäralid
Pris- och anslagsutdelningar
Miljöpris • kulturpris • föreningsl edarpris
Innehåller även
information från

Invigning av Norrehus
Veteranjärnvägen lägger nya spår

Innehåll • ledare
Ledare
Nattvandring i Klippan
Tvätta bilen hos Preem
Veteranjärnvägen lägger nya spår
Hörselspecialisten Skåne
Invigning av Norrehus
Vinnarreportage: Sommarbuffé
hos Skäralids Restaurang
Spångens gästgiveri
Mickes Glassateljé
Nyrenoverat i Kvidinge
Miljöpris, kulturpris och föreningsl edarpris
Föreningssidan
Klippansoffan
Klippans Kommun

Omslaget:
I Kvidinge kan man få tag på äkta Italiensk glass
från Mickes Glassateljé
Omslaget, lilla bilden:
Kaisa och Kim är de nya krögarna på Spångens
Gästgiveri.

Utgivningsdagar
Nummer
Manusstopp
September 31 augusti

Utgivningsdatum
19-20 september

Oktober

24-25 oktober
Höstlov v44, Halloween,
Alla Helgons Dag, Fars dag

November

2 november

21-22 november
Black Friday, Julskyltningar

December

30 november

19-20 december

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Vi lever idag i en helt annorlunda värld än vad vi gjorde förra sommaren. Även om
vi var medvetna om hotet från ett virusutbrott kunde ingen ana vilken inverkan
det skulle få på våra liv. Att ställa om och anpassa sig måste gå hand i hand med
att stötta den lokala ekonomin. Handlar inte vi lokalt, vem ska då handla hos oss?
Digitaliseringen har fått människor att handla på via nätet som aldrig förr. Att
starta en egen e-handel är inte lösningen, för det finns ingen chans att konkurrera
med de stora e-handelsjättarna. Ett levande centrum är betydelsefullt ur många
perspektiv. Det behövs samlingsplatser där invånare kan mötas för att få information, fira framgångar tillsammans, men också för att visa sitt deltagande i svåra
stunder. Covid19 kan få långtgående konsekvenser för hur vi möts och för sam
hörighetskänslan i samhället.
Det är dina lokala företag som sponsrar föreningslivet, nu är det ännu viktigare än
någonsin tidigare att du handlar och stöttar dina lokala företag. Utan lokala företag finns det inga som sponsrar föreningslivet och utan sponsorer finns det inga
föreningar åt våra barn och ungdomar. Vi är beroende av varandra.
Förståelsen för det lokalproducerade och närodlade kanske ökar som en effekt av
krisen. Att det verkligen finns företag som producerar livsmedel och andra varor
på nära håll och som finns där när nästa kris kommer. Gårdsbutiker som ser till att
det maten kommer från hagen till magen, från jord till bord, står för både kvalitet
och närproducerat. De visar att allt hänger ihop och hur vi kan leva mer naturligt
vilket vi mår bättre av.
Ta hand om varandra och tack för att du handlar lokalt!

Eventlördag, Klippan Carshow

5 oktober

Allt hänger ihop
– stötta varandra lokalt

Jul och nyår
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Adapt Media
N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
TEL. 0435 - 77 90 50
www.söderåsportalen.se
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AnnonsFÖRSÄLJNING:
annons@soderasjournalen.se • 0435 - 77 90 54
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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
Ring oss på 0435-77
90 50 &
REKLAMBYRÅ
www.adaptmedia.se
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Panasonic 65” OLED-TV

Vi har öppet
dygnet runt!

Modellen TX-65GZ960 från Panasonic är en 65 tums OLED-TV
med upplösningen 3840x2160 (4K Ultra HD). Ta TV-tittandet till
en ny nivå tack vare High Dynamic Range som ger dig otroligt
naturtrogna färger och livliga ljuskonstraster.

65"

PRIS
SÄNKT

8.000:-

Se hela vårt
sortiment
online på
www.elon.se

19.990:-

Beställ online och hämta i vår butik! Önskar du att hämta
utanför butiken, kontakta butiken för att avtala tid!

Söndraby El

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

AEG KYLSKÅP

RKE64022DX
Höjd 185 cm – 39dB – A++
Uppnå snabbt den optimala förvaringstemperaturen i denna
kyl. När nya matvaror läggs in i kylen stiger temperaturen så
att andra livsmedel påverkas. Coolmatic-funktionen förhindrar
detta genom att automatiskt sänka kylskåpstemperaturen
kortvarigt efter att nya varor lagts in.

Byggnadsställningar
Säkra upp din arbetsplats!
Ställningar till:
– Villor
– Höghus
– Lägenheter

– Scener
– Väderskydd
– Special

PRIS
SÄNKT

2.500:Ring för en kostnadsfri offert eller rådgivning

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33
info@friisscaffolding.se

8.490:-

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

Nattvandring 5

SKOLSTART
Ryggsäck
Adidas

399:-

Väska
Adidas

Nattvandring i Klippan

399:-

Det behövs fler vuxna ute. Ungdomar långt ner i åldrarna är
ute sent om kvällarna och då är det bra om det finns någon
att vända sig till.
Nattvandrarna i Klippan är ute och syns runtom i Klippan varje
onsdag och fredag kväll. Det behövs fler som engagerar sig och
är med ute och rör på sig om kvällarna. De enda kraven som
ställs är att du fyllt 18 år sen finns det ingen övre åldersgräns.
Det är ideellt arbete som bygger på sammanhållning och att ha
roligt ihop samtidigt som man ser till ungdomarnas bästa.
– Vi är vettiga vuxna som är ute på stan, utan myndighetsutövning,
säger Mikael Persson
Du får gärna kontakta Nattvandrarna om man vill vara med och
nattvandra på klippan@nattvandring.nu

Hoodie
Adidas

399:-

T-shirt
Adidas

249:Träningsbyxor
Adidas

349:-

Träningsbyxor
Adidas

349:-

SLUTSPURT
PÅ REAN!

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

Halva priset på
Exaniskor och
utvalda kläder.

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ

50%

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Klippan
Klippan

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

SPORTRINGEN
Hembygdsgatan 2, Klippan 0435-156 90
Mån-fre 10-18, lör 10-14
www.sportringen.se

6 Preem i Klippan

SKUMTVÄTT

Med skumtvätt och skumlackskydd blir din bil skinande ren.
I VÅR BILTVÄTT
FINNS SONAX
KE
SKUMMUNSTYC
!
GÅ
LL
TI
T
AT
Bilbyggarentusiasten, Henrik Elg,
tvättar bilen med skumshampo
hos Preem i Klippan

Henrik tvättar hos Preem
På Preem i Klippan kan du köpa exklusiv biltvätt där du lägger skumschampo över bilen som du sedan spolar av.
Med skumtvätt och skumlackskydd, som är en nyhet, blir din bil
skinande ren. Du lägger på skummet och väntar några minuter
tills skummet runnit av. Sedan spolar du av skummet med högtryckstvätt och bilen är ren!
Genom att lägga på skumlackskydd så håller lackskyddet keramiskt i 3 månader. Inne i butiken kan du köpa allt som behövs.
Fälgtvätt, schampoo, skumlackskydd, avfettning, vax och allt
som behövs till bilens insida.

SCHAMPO

199:LACKSKYDD

249:Se video på
Söderåsjournalens
Facebook-sida

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

Elfarenhet*
som tar dig längre

*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 Kia Niro Plug-In Hybrid. En populär
laddhybrid som tar dig långt på el. Njut av en tyst körupplevelse
och färdas tryggt i en laddhybrid byggd på Kias långa
elfarenhet. Privatleasa nu från 2 995 kr/mån.

Rymlig crossover
PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN*
INKL. SERVICEAVTAL
Ord. pris 4 095 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

Erbjudandet gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/9–2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Niro Plug-In Hybrid 1,4 l/100 km, CO2-utsläpp 31 g/km enligt körcykeln WLTP. Försäljningsstatistik: Vroom jan 2018 - maj
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. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

Veteranjärnvägen 7

Nytt järnvägsspår
i Ljungbyhed
För första gången på mer än 100 år läggs det ny räls
på sträckan Klippan-Ljungbyhed.

Foton: Privat

Det är föreningen ”Veteranjärnvägen” som bygger
ut dressincyklingen till att gå in på Ljungbyhed Park
området och knyta ihop upplevelsen med Militär
historiska muséet. Frivilliga entusiaster har lagt syllar,
räls och asfalterat med hjälp av KMT i Klippan. Ett
imponerande arbete minst sagt.

LAGERRENSNING!
– CYKELAFFÄREN I CENTRUM –
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Cykla kan vi alltid göra

ERBJUDANDE PÅ
Hjälmar Skor
Kläder Cyklar
MTB – RACER – HYBRIDER
CITY – BARN – EL-CYKLAR
Gäller cyklar på lagret.

EKSTRANDS CYKEL

0435-71 14 13 • Storgatan 17, KLIPPAN
Öppet: Tisdag-fredag 9-18 • Lördag 9-14

8 Hörselspecialisten Skåne

Problem med din hörsel?
Över en miljon svenskar har nedsatt hörsel. Istället för
att gå omkring och höra dåligt finns det hjälp att få.
Hörselnedsättning är ett av våra största folkhälsoproblem.
Hörselspecialisten i Klippan har snart haft öppet i ett år
och patienterna har hittat hit.
– Jag fick en bra respons direkt och det bildades fort väntetid för
att komma hit. När Corona kom mattades bokningarna av men
nu efter sommaren har bokningarna strömmat till igen, berättar
Monika Sjöholm, verksamhetsansvarig och leg. Audionom på Hörselspecialisten.
Det har hänt mycket sedan Hörselspecialisten öppnade
förra hösten och det kommer att hända mycket mer inom
kort, enligt Monika Sjöholm. Nytt är även att Region
Skåne skrivit ett avtal som ger patienterna ett större utbud av hörapparater med den senaste teknologin. Har du
problem med din hörsel ska du boka tid hos Hörselspecialisten i Klippan.

Boka tid för
HÖRSELPROV
eller

RÅDGIVNING

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

LIVET ÄR VÄRT ATT UTFORSKA
I höst kommer Andreaskyrkan köra den populära
Alphakursen, som går över hela världen.
Alpha handlar om livets frågor och den kristna trons
svar. Varje träff består av undervisning, samtal och
något att äta. Om du är intresserad att höra mer
om Alpha, välkommen till en ”Pröva på-kväll”.
Onsdag 16 sept kl 18.30 – ca kl 20.30
Bryggerigatan 10, Klippan. Vi bjuder på mat!
Anmälan till kvällen, ring eller meddela till
0735-78 70 10 senast 13/9.
Frågor? Kontakta kursledaren Anna Sköld
0762-40 89 99 eller anna.skold@efs.nu

sverige.alpha.org

UPPSTART FÖR BARN & UNGA
Välkommen att vara med i verksamheten för familjer, barn och unga!
Här finns något för alla åldrar.
All vår verksamhet genomsyras av
en kristen anda – allas lika värde.
Läs mer på hemsidan!
svenskakyrkan.se/klippan

Invigning Norrehus 9

Kom till oss
o c h s h o p pa l o s s !
Handla för minst 500 kr
24-29/8 och du får en
rabattkupong med

Invigning av Norrehus

25% rabatt

2014 var Norrehus ett rivningsfärdigt ruckel. Idag har det
invigts efter att den omfattande renoveringen är klar.

att använda vid
nästa köptillfälle

Norrehus, med sin fantastiska historia med upplevelser från tre
sekel, levnadsöde, skavanker och tidlösa skönhet - står hon nu
2020 godkänt för att ta emot gäster på alla våningar.
Lars hade rundvisning av huset, Anna-Karin serverade
sommarlunch och fika i trädgården.

Välkomna till oss! Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-13
Storgatan 32, Klippan Tel. 0435 - 101 15
www.gunnsmode.se
Är du en erfaren snickare som gillar
att ha fokus på bygget?
Är du trött på att hantera
Erfaren
material och att stå i kö i
bygghandeln? Är du orolig
för att det ska bli inbrott i
firmabilen? Då är du snickaren för oss!
Hos oss får du tillgång till en fullt utrustad
servicebil som lastas på kvällen med
material inför nästa dags utmaningar och
töms på avfall när du är tillbaka.

snickare

sökes !

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Hos Erby får du möjlighet att arbeta med
varierande projekt som kräver eftertanke,
därför är yrkesbevis samt b-körkort ett krav
för att arbetet ska flyta så bra som möjligt.
Intresserad? Hör av dig!

m
u
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l
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b
u
j
s
r
å
90
11-13 september

Det firar vi med bra erbjudande,
fika samt fler kalasiga händelser.
För mer info se hemsidan.

För info & öppet se

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

10 Vinnare: Sommarbuffé hos Skäralids Restaurang

Familjefest i Skäralid
Solen sken ute och naturen runt Skäralid visade upp sin bästa
sida när Ann Kathrin Mauritz bjudit med sin familj och svärson med familj som var på besök från Stockholm respektive
Jämtland.
Parkeringen var full av bilar och det var massor av folk i nationalparken, men inne i restaurangen håller de hårt på Coronarestrik
tionerna. Det var luftigt mellan borden och gästerna höll avstånd
vid buffén.

Fantastisk mat i underbar miljö
Ann Kathrin Mauritz vann påskbuffé för sex personer genom en
tävling i Söderåsjournalen. Men eftersom Coronaepidemin kom
fick det bli en sommarbuffé istället. Med följande motivering vann
Ann Kathrin:
”Det hade varit så trevligt med en fin påskbuffé
på Söderåsen, Skäralids restaurang. Dottern med
svärsonen, som nu väntar barn, kommer ner från Stockholm
över påsk. Vi har varit i Skäralid flera gånger och tittat oss
runt i den vackra miljön, även ätit gott på restaurangen.
Det var fantastiskt gott! Att kunna gå till dukat bord med
både närproducerat och ekologiskt låter underbart. Det är
inget vi gör så ofta, framförallt inte med gäster.”
Sällskapet Ann Kathrin bjöd med var sin man Christer, dottern Isabelle och hennes sambo Nils samt Nils föräldrar. Tillsammans fick
de smaker av Söderåsen hos Cecilia Jörlevik och Skäralids restaurang. Det samlade omdömet var att maten var fantastisk och miljön
underbar med nationalparken utanför fönstret.
– Allt är gott och det är en perfekt blandning där allt gifter sig med varandra. Det smakar extra bra att maten är närproducerad och ekologisk. Laxen
var riktigt bra och kycklingen fantastisk, berättar Ann Kathrin mellan
tuggorna och får nickande intyg från alla matgäster runt bordet.

Rädda Skäralids restaurang
Skäralids restaurang är hotad av nedläggning på grund av att Länsstyrelsen vill åt lokalerna. Tusentals nöjda matgäster, anställd personal och samarbeten med lokala leverantörer riskerar gå förlorade
vid en nedläggning. Cecilia Jörlevik berättar att hon letat efter en
ny lokal för att rädda sitt företag och alla anställda utan framgång

11

än så länge. För egen del är det svårt för Cecilia att hitta något nytt
att brinna för. Efter att ha lagt ner hela sitt hjärta i restaurangen
de senaste 12 åren, för att sedan förlora allt är ett dråpslag som
sänker den starkaste. En namnlista med över 7000 underskrifter har
skickats till Länsstyrelsen till stöd för att Skäralids restaurang ska få
finnas kvar, vilket vittnar om hur populär restaurangen är.

”Maten är alltid i världsklass här”
Även vid vinnarmiddagen diskuterades Skäralids restaurangs fortsatta öde och alla var överens om att de hoppas att restaurangen får
vara kvar.
– Vi har varit här på Hovturnén tidigare och maten är alltid i världsklass
här. Sen är det väldigt bra att maten är närproducerad med, säger Ann
Kathrin.
Skäralids restaurang har under 12 år varit ett utflyktsmål för alla
som velat äta god, närproducerad och ekologisk mat. Det är här du
hittar smaken av Söderåsen på riktigt!

12 Spångens gästgiveri

Nya krögare på

Spångens gästgiveri
Spången ligger vid Rönne å, vid en liten övergång. Här växte
det för över 200 år sedan upp en marknadsplats, Spånga Torg.
Vid marknadsplatsen byggdes en krogstuga där köpare och säljare kunde besegla och fira sina affärer. 1856 blev Spången ett
gästgiveri.
Den anrika gästgivargården har tagits över av krögaren Kaisa
Kutila och kocken Kim Lilja. Båda två började som anställda och
har sedan i somras tagit över driften av Spångens gästgiveri.
– Kim ansvarar för köket och jag tar hand om allt utanför köket. Vi kompletterar varandra bra och vi brinner för Spången och dess gäster båda två,
säger Kaisa Kutila.

Traditionellt och lokalt
Målet med Spångens gästgiveri är att återgå till det traditionella och
beprövade med husmanskost till lunch och a´la carte, traditionell
husmanskost, smörgåsbord, gåsamiddagar, julbord där allting är
äkta och hemlagat. Som gästgiveriet varit känt för genom alla år.

Spångens gästgiveri är en plats med mycket historia, ett eget litet
museum, som knyter an till Edvard Persson och ”Kalle på Spången”. Ett anrikt ställe som sätter Ljungbyhed på kartan.
– Vi handlar allt det vi behöver lokalt för att gynna andra lokala företag. Vill
vi behålla all service och utbud i Ljungbyhed krävs det att vi handlar lokalt
av varandra, menar Kaisa Kutila.

Söker personal
De nya krögarna blickar framåt och vill få upp anseendet för Spångens gästgiveri igen.
– Alla gäster vi haft har varit positiva och glada sedan vi tog över, att det
blivit ett lyft. Både lokala och gäster utifrån har hittat tillbaka. Nu väntar vi
bara på att alkoholtillståndet ska godkännas så att vi får fullständiga rättigheter, berättar Kim Lilja.
Spångens gästgiveri söker nu folk som vill jobba och som brinner
för Spången och det lokala på samma sätt som Kaisa Kutila och
Kim Lilja.

Mickes Glassateljé 13

Dagens lunch på Spången
Öppet
Lunch mån-fred 12-14
À la carte mån-fred 14-18
Lörd och sönd 12-18

0435-354 00 | info@spangen.se | Spången 344, 264 52 Ljungbyhed

LYXSHAKE
Handgjord milkshake
på mjukglass
LYXSHAKE

LYXSHAKE

35:-

med grädde

39:Preem Klippan
Storg. 7 | 0435-71 16 70

Hantverket, råvarorna och
passionen är vårt recept

Mickes Glassateljé
Äkta handgjord italiensk glass till
verkas i
Kvidinge på Norra Kyrkogatan 9, mitt
emot JD Stenqvist.
Besökare från när och fjärran har
hittat hit hela sommaren i takt
med ryktet om glassen spridit
sig. Michael Praschesaits gör
italiensk glass som säljs både
som kulglass från hans glassbil
och i halvliterspaket för den som
vill ta med sig glass hem. Receptet
på glass kommer från italienska
Bologna, resultatet är en krämig
och smakrik glass. Massor av olika
smaker varje gång, det blir en livslång kärlek efter ett besök i Mickes
glassateljé. Passa på att sitta ner i
trädgården och njut av glassen.

Hos sweet Harmony gör vi allt från grunden med glutenfria ocH
mjölkfria råvaror varje dag. vi bakar bröd, kakor ocH gör fräscHa
luncHer ocH take away. vi Har även en lantHandel med naturliga ocH
ekologiska produkter.
välkommen Hälsar annika ocH Hanna med personal.

Italiensk Hantverksglass

Sweet Harmony
sweetharmony.se

Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14

Bruksg. 29 Klippan 076-318 77 75

Italiensk glasstradition
från Kvidinge. Upptäck
din favoritsmak.

Öppet tisdag till söndag kl. 13-19.
Vi finns på Norra Kyrkogatan 9 i Kvidinge

14 Nyrenoverat i Kvidinge

Lanthandeln i Kvidinge
Från att ha varit ett sorgebarn till hus håller gamla lanthandeln
i Kvidinge att förvandlas till ett trivsamt och renoverat hus med
en trädgård som andas Visby.
Det är entreprenören, hemmafixaren och inredaren Simon Olsson
från Klippan som håller på att renovera huset och trädgården. Med
färger och tapeter från Colorama, inredning från bland annat Flygrakans diversehandel och andra platser som Simon hittar sina fynd.
Från att ha tagit över ett hus där varje centimeter var i behov av
renovering, allting var slitet och förfallet och där trädgården såg ut
som ett krigsfält möts du idag av inredningsglädje, färger och med
kärlek och hårt arbete har Simon räddat en bit kulturhistoria. Varje
rum i huset berättar sin egen historia och med en kirurgs precision
för detaljer och inredning har Simon skapat ett hem som andas
värme, glädje, kärlek och välkomnande. Inredningen och färgerna
speglar Simons personlighet helt enkelt.

Trädgården
Drömmer du om Gotland och att sätta dig i en lummig trädgård
i Visby? Samma känsla infinner sig i trädgården som håller på att
växa fram på baksidan. Simon berättar om sina planer om att bygga
ett orangeri, hänga upp konst på väggen, anlägga en vinterträdgård
och skapa en oas i tillvaron. Vi kan konstatera att han är på god väg.

Colorama är nummer 1
Med rötterna i Klippan faller det sig naturligt för Simon att ta hjälp
av Colorama när det gäller val av färg och tapeter. Med ett stort och
bra urval, kvalitetsprodukter och god service är Colorama ett självklart val för dig som undvika drama.

SOMMARPRIS

2 195:-/st
DEMIDEKK*

utomhusfärg

* Jotun DEMIDEKK Ultimate och Jotun DEMIDEKK Ultimate
helmatt 10 liter. Ord. pris från 2 795:-.
Gäller t o m 30/9.

Gilla oss på FB
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Årets Miljöpris i Klippan

att uppar årligen ut Mi ljöpris för
Centerpa rtiet i Klippan del
rt en
gjo
eninga r eller företag som
mä rksam ma personer, för
värdef ull insats för mi ljön.
hål lbarhetsÖvarps Gårdsbutik för sitt
2020-års Mi ljöpris tilldelas
driver
kande. Eva och Thomas som
perspektiv och kretsloppstän
de i
åen
djur och låter djuren leva frig
Övarps Gårdsbutik föder upp
hagar kring gården.
2020 års Mi ljöpris lyder:
Centerpartiets motivering till
former för loarbetat hårt med att utveckla
”Företaget har under många år
. Från vår hage till din mage.”
kalproducerat kött av hög kvalitet
mans med
ande Diana Broman tillsam
Centerpartiets lokala ordför
e Mi ljö
nad
et Nilsson-Norén överläm
Torsten Johansson och Jan
Åsa Fridén.
priset och en tavla målad av

Prisutdelning i Klippan
Kommunfullmäktigemötet den 22 juni
inleddes med utdelning av årets kulturpris till Åsa Fridén och årets förenings
ledarpris till Roger Kvist.

Kulturpriset 2019 – Åsa Fridén
Motivering: Åsa avslutade under år 2019
sitt mångåriga ordförandeskap för Klippans
Konstförening och nästan tjugo år som
aktiv i dess styrelse. Hon avslutade med
flaggan i topp då hon bland annat var en
drivande kraft bakom succén med Hans
Arnold-utställningen i Klippans Konsthall.
Åsa har definitivt varit den enskilda person
som har varit delaktig i att sätta Klippans

Konsthall på kartan och har genom sin stora
konst- och kulturkunskap gett den både sin
bredd och spets. Under flera år har Åsa även
utvecklat sitt eget konstnärskap och är nu
aktiv som konstnär med flera utställningar
bakom och framför sig.

Föreningsledarpriset 2019 – Roger Kvist
Motivering: Roger är en eldsjäl inom Para
sport, han entusiasmerar och utvecklar
idrott och hälsa för gruppen funktionsnedsatta i samarbete med olika föreningar och
företag i Klippan.
Roger sätter genom sitt goda arbete Klippan
på kartan och är därför en värdig pristagare
till 2019 års föreningsledarpris.

Föreningssidan

Boule i Klippan
Olika klotspel – där boule är ett – har sitt ursprung i antiken
och området kring Medelhavet.
Anorna sträcker sig längre tillbaks än så. Att kunna ”kasta prick
på ett utkastat föremål” går tillbaks i forntidens ”dimma”. Men att
komma så nära en målkula som möjligt härstammar från Grekland, som kom till Romarriket och fördes vidare av legionärerna
– ett sätt att få trivsam, spännande sysselsättning. Även ett sätt att
öva skicklighet i att träffa mål och lätt att arrangera.
Prins Bertil blev något av en ambassadör för boule i Sverige innan
Svenska Bouleförbundet grundades 1977. Sedan 1984 har boule
funnits i Klippan och idag finns det en livaktig förening som lämnat Korpen och bildat en egen förening. Medlemmarna tränar varje
torsdag och spelar matcher varje tisdag i stadsparken. Under vinter
halvåret spelar de inomhus på Sågen. Med 20 olika lag i Klippan
och närmare 60 aktiva medlemmar är det en växande förening.
Fördelen med boule är att alla kan spela, det är lätt att lära sig och
det finns inga ålders- eller könsbarriärer, utan det är ens skicklighet
som betyder något. Välkommen in i gemenskapen varje tisdag och
torsdag klockan 16.00 i stadsparken!

Anslagsutdelning till
Klippans kraftsportklubb
Sparbanksstiftelsen Skåne tillsammans med Swedbank har beviljat anslag till inköp av tyngdlyftningstrikåer och utbildning
för klubbens unga lyftare.
Det blåser positiva vindar i tyngdlyftningsklubben i Klippan med
många unga lyftare. Per Johansson från Swedbank delade i början
av sommaren ut anslagschecken på 5000 kr i samband med en av
klubbens välbesöktra ungdomsträningar.

Hjulkonserter med
Klippans musikkår
En ”ambulerande” ensemble från Klippans musikkår gav tre konserter under
i början på juni med syfte att bjuda på
musik u nderhållning.
Det var tre hjulkonserter för att fira sommarens intåg och avsluta musikkårens
vår
termin. Christer Ohlin mottog även
ett bidrag till Musikkåren från Sparbanks
stiftelsen och Swedbank på 5000 kr.

Tack till Föreningssidans
sponsorer! sponsorer!
Tack till Föreningssidans
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NYBÖRJARKURS AGILITY
Måndagar 19.00–20.30 med start 31/8. 6 tillfällen.
31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9 och 5/10
Antal deltagare: 6 stycken
Hunden ska vara minst 12 mån och
kunna arbeta lös bland andra hundar.

KOM OCH PROVA PÅ
HOCKEY FÖR TJEJER!

Instruktörer: Maria Beck och Elli Beck-Bengtsson
Plats: Rönne HU, Forsmöllevägen 2, Klippan
Kursavgift: 1 000;- + ev.medlemsavgift

LÖRDAGEN DEN 12/9
Vi kommer ha två tider som ni kan välja
mellan: 10.30-11.45 eller 12:00-13:15.
Medtag egna skridskor och hjälm,
övrig utrustning finns att låna.
Anmälan görs till rydell.ellinor@gmail.com.
Rek. ålder 5-14 år
Alla som kommer får en goodiebag!
VÄLKOMNA

Anmälan: Senast 27/8 via följande länk:
https://forms.gle/i5XUkFbvwHUyMZfg7
Betalningsinfo kommer efter anmälan.
Frågor? ronnehu@hotmail.com
Anmälan är bindande. Återbetalning mot
uppvisat läkarintyg eller veterinärintyg.
VÄLKOMNA!

KOM OCH TRÄNA MED OSS
– prova två veckor gratis!
Från 8 år och uppåt

Välkommen och träna kampsport i vår dojo!
Här kan du tänja dina gränser och finna:

• Gemenskap

• Ökat självförtroende

• Killar och tjejer i alla åldrar

rt
Nybörjarsta
25 augusti

• Styrka, kondition och självförsvar

• Möjlighet att mäta dina färdigheter i tävling

Var? Ängelholmsg. 9, Klippan (Sågenhuset)
Träningstider Barn (8-12 år): tisd. och torsd. kl. 17:45-18:45, fred. 17:00-18:00
Träningstider Vuxna (fr. 13 år): tisd. och torsd. 19:00-20:00, fred. 18:00-19:00
Frågor? Ring! Nisse 0435-523 55, 0702-20 35 95 eller Dick 0734-29 86 60
www.klippanskarateklubb.se

18 Klippansoffan

Klippansoffan som konstverk

Östra Ljungby

I mitten av juni ställdes sex Klippansoffor i betong ut runt om
i kommunen.

Östra Ljungby
Den första av Klippansofforna ställdes ut i Östra Ljungby. Konstnären bakom denna soffa är Jasmine Cederqvist och motivet är en
hyllning till Marie Fredriksson.

Klippans bibliotek
Jasmine Cederqvist berättade hur målningarna på soffan utanför
Klippans bibliotek är inspirerade av naturen och hur löven växer
ihop med hennes utställning inne i konsthallen. Det finns även
citat från författarna Walt Whitman och William Blake. Soffans
målning är och ska vara fantasifull och ha en lokal anknytning.

Stadsparken
Konstnärinnan Henrietta Kozica har målat två stycken Klippan
soffor, en i Stadsparken och en i Stidsvig. I höst blir det även en
tredje, nere vid järnvägsstationen. Om soffan i stadsparken, berättar
Henrietta att det fanns många idéer och att färgerna på soffan är
inspirerad av St Petri kyrkan och teglet där.
– Formen på mina tegelstenar är efter scenen i stadsparken. Färgerna är
gjort efter pärlemor, fick inspiration efter dopfunten som är en stor snäcka
inne i kyrkan. Piano, klvaitatur, på baksidan där tangenterna skiftar i olika
färger. Musik och färg hör ihop på ett vackert vis, avslutar Henrietta.

Klippans bibliotek

skateparken
Graffitikonstnären Tim Timmey hade fått äran att utforma en
Klippansoffa nere vid Skateparken. Med sin karakteristiska stil och
färg har Tim skapat en illusion där ytan har styrt motivet, fåglar
som är Tims signum. Soffan har graffitikänsla. Den gula färgen får
soffan att synas och för Tim är det viktigt att man blir glad av det
han gör. Tim är sådan som person och han vill att hans konst uppfattas som positiv.
– Jag använder starka färger och försöker göra sådant som människor kan
relatera till och uppskatta, berättar Tim.

Stadsparken

Stidsvig
Henrietta Kozica är konstnärinnan bakom Klippansoffan i Stidsvig. Uppe på höjden kan du sitta och betrakta omgivningen. Soffans
motiv är lekfulla och Henriettas alla element från målningen finns
med. Det är fullt av detaljer och du kan se naturen i mikroperspektiv när du tittar på soffan. Naturen och omgivningen finns med liksom att Kopparmöllan finns med i helheten.

Ljungbyhed
Dagens sista utsättning av Klippansoffor var i Ljungbyhed. Med en
fantastisk utsikt över dammen går det nu bra att sätta sig ned i en
Klippansoffa. Motiven är hämtade från Ljungbyhed och har högtflygande bilder.

Ljungbyhed

Stidsvig

Skateparken

Information från Klippans kommun

GÄST I KLIPPANSOFFAN
Patrik Svensson
Lördag 22 augusti kl 15
Klippans Konsthall/Innergården
FRI ENTRÉ

Foto: Emil Malmborg

Obs! Begränsat antal platser
Fribiljetter hämtas på biblioteken i Klippans kommun
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KLIPPANS KONSTHALL
27 juni – 23 augusti

BELONGING – att höra hemma
JASMINE CEDERQVIST

FINISSAGE

lördag 22 augusti kl 13-17
Gäst i Klippansoffan, visning
och samtalspanel om utställningen

NY UTSTÄLLNING

ANNE MARIA UDSEN
öppnar lördag 29 augusti kl 13-15

Öppettider mm:
klippan.se/klippanskonsthall

Seminarier online
I detta nummer av Söderåsjournalen vill vi på Näringslivs
avdelningen tipsa om en del av det utbud som finns kostnadsfritt
online för dig som driver företag. Eftersom tid är en bristvara
för många, kan det digitala utbudet vara ett stort stöd, då du kan
ta del av det precis när du själv hinner och känner för det.

Almi har tagit fram ett antal seminarier som vänder sig främst till
dig som:
• har en idé om ny produkt/tjänst med utvecklingspotential, som
du brinner för och funderar på att bygga en verksamhet kring
• nyligen har startat ett företag och arbetar med att hitta rätt affärsmodell och vill lära dig mer kring frågor som rör försäljning och
marknadsföring, ekonomi, utveckling, nästa steg m.m.
• driver företag sedan en tid tillbaka och vill ha lite inspiration och
kunskap

Vill du lära dig mer om digitala verktyg? Digitalakademin erbjuder
kostnadsfria onlineutbildningar inom 26 olika områden, bland annat digital annonsering, sociala medier och försäljning online.
Utbildningarna vänder sig till dig som vill stärka din karriär eller
ditt företag i din egen takt, med flexibla och personliga kurser som
är utformade för att bygga upp ditt självförtroende och hjälpa dig
att lyckas online. Ett plus är också att utbildningarna finns på över
30 språk.

Du hittar dem online på Almis hemsida:
Du hittar den digitalakademin här:
https://www.almi.se/vara-tjanster/seminarier-online/startseminarier-online/ https://learndigital.withgoogle.com/digitalakademin/courses

Välkommen till
Klippans galleria
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butiker i samma hus

TULLSSONHUSET I KLIPPAN
elektronik | möbler | kök | sportfiske | massage
företagshälsa | fotvård | belysning | sportskor

