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Tävla med Söderåsjournalen  
och Ljungbyheds Conditori

Nu har du har chansen att 
vinna en smörgåstårta, 
en tårta eller Wiener-
fläta och småbröd från 

Ljungbyheds Conditori. 

I tidningen har vi gömt ett antal muf
fins. Leta upp och räkna dessa (den sto-
ra här bredvid räknas INTE). Skriv upp 
antalet på talongen nedan och skicka 
in den i ett frankerat brev till: 
Sommartävling, Adapt Media,  
Stor gatan 10, 264 35 Klippan. 

Observera att bidrag utan märkningen ”Sommartävling” utanpå 
kuvertet deltar inte i tävlingen! 

OSS TILLHANDA SENAST den 6 augusti 2021
 Antal Muffins:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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 Tel:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Adress:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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.

Utgivningsdagar
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum

Augusti 2 augusti 21-22 augusti Klippanfesten, Skåne Truck Show 

September 6 september 25-26 september Eventlördag, Klippan Carshow 

Oktober 4 oktober 23-24 oktober Halloween, Höstlov, Allhelgona, Fars dag 

Övriga utgivningsdagar finns på söderåsportalen.se
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Omslaget: Maja och Wilma från NA18 på Åbyskolan önskar alla en 
trevlig sommar.

Lilla bilden: Caroline, Cecilie och Tilda fick pris för sitt UF-företag,  
Contactless UF, som sålde ett redskap i form av en nyckelring som kan 
minska smittspridning.

Strövtåg i hembygden
Gustaf Frödings diktepos blev pånyttfött när Mando Diao spelade 
in och fick en dunderhit med ”Strövtåg i hembygden”. Dikten är sorg
lig, smärtsam och full av en större, allmängiltig nostalgisk känsla, 
längtan till naturen och vår plats på jorden. 

I Frödings fall är det Dalarna som beskrivs i dikten. Men naturen 
och känslan för hembygden kunde lika gärna handla om oss som 
bor kring Söderåsen och all den vackra natur vi har här. Fortsätt
ningen på dikten går:

”Och här är dungen, där göken gol,
små tösor sprungo här

med bara fötter och trasig kjol
att plocka dungens bär,

och här var det skugga och här var sol
och här var det gott om nattviol,

den dungen är mig kär,
min barndom susar där.”

Dikten fångar även den svenska sommaren som äntligen är här och 
både inleds och vänder i och med midsommar. Vår hembygd bjuder 
på många fantastiska platser, inte minst alla gårdsbutiker. Mat är 
oss kärt och närproducerat är i ropet nu. Det är skillnad på mat och 
mat. Handla i gårdsbutiker är som att resa tillbaka i tiden och sam
tidigt uppleva framtidens mat. Söderåsen är en destination både för 
oss som bor här och turister som reser hit. Det är lätt att bli hemma
blind och istället leta efter exotiska platser att besöka. Tänk på att 
för andra människor är vår hembygd exotisk. Här finns mycket och 
många att vara tacksamma för. Uppskatta, upptäck och handla 
hemmavid. Det är dags för ett strövtåg i hembygden i sommar och 
njuta av allt Söderåsen har att erbjuda.

 DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Maj-tävlingen

Rätt svar i maj-tävlingen 
var 10 st. Dessa fanns på 
sidorna 2, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 
16 (två st) och 17.

Vinnarna får var sin Klip-
pancheck: Rita Svalin 
(Perstorp) 300 kr, Anita 
Lennartsson (Ljungbyhed) 
200 kr och Ann-Christin 
Ivarsson (Klippan) 100 kr. 



Storgatan 10, Klippan  |  0435-77 90 50  |  www.adaptmedia.se

Vi har flyttat till nya 
och större lokaler

Jobben och efterfrågan har 
växt, nu har vi anpassat våra  

lokaler efter våra behov.

VÄLKOMNA TILL OSS 
PÅ STORGATAN 10 

(f.d. Skånebil)
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Vi hjälper dig med
hela din ekonomi
– både företagets 
och din privata
Vi finns på Allégatan 17 i Klippan. Välkommen att 
boka ett möte, ring 0435-48 32 10 eller mejla oss 
på kontakta5620@seb.se

DEMIDEKK INFINITY • 10 L.

MEDLEMSERBJUDANDE!

2 990:-

DEMIDEKK Infinity är Jotuns bästa utomhusfärg. 
Ny banbrytande teknik ger överlägsen hållbarhet för kulör  
och glans. Dessutom är fasadfärgen självrengörande. 

Köp färgen hos Colorama.

Lika vackert, 
år efter år

Gilla oss på FB
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Trots att Glasteknik i Klippan funnits 
sedan 2012 är det först sedan flytten till 
Fabriksallén 11, där de blivit granne med 
Bilprovningen, som fler lägger märke till 
företaget. 

Glastekniks glasmästare Michael Kreutz är 
specialiserad på aluminium och har egen till
verkning av kundanpassade fönster, dörrar  
och fasadsystem i aluminium.

– Uterum och aluminiumpartier är mitt huvud-
sakliga område och nu när sommaren är här är 
det högsäsong för att inrätta inglasade uterum. 
Tack vare egen tillverkning har vi kortare leverans-
tider, säger Michael

Proffs på uterum
Det är skillnad på ett uterum och en vinter
trädgård. Ett uterum ger dig chans att an
tingen ha ett uterum i anslutning till köket, 
så att det blir smidigt att använda det som 
matrum. Eller så har du ett uterum i anslut
ning till vardagsrummet. Ett vanligt misstag 
är att blanda ihop uterum och vinterträd
gård.
– En del har bestämt att de vill isolera uterum-
met för att kunna sitta där på vintern. Då hand-
lar det om en vinterträdgård, och prisbilden ser 
annor lunda ut. En bättre och billigare lösning är 
att bygga uterummet riktigt vindtätt och värma 
upp det de dagar på vintern man är där. Och om 
solen ligger på kan det bli runt 30 grader därinne i  
februari, förklarar Michael.

Byter bilglas
Bilägare som fått ett stenskott kan enkelt få 
sin bilruta bytt eller lagad i Klippan istället 

för att köra till Helsingborg eller Ängelholm. 
Glasteknik har ett fungerande samarbete 
med Beco Sverige AB från Ekeby som kom
mer ut till Glasteknik och byter bilglas. Till
sammans blir vi starka, samarbete är vägen 
framåt. 
– Genom att samarbeta med andra kan jag  
fokusera på andra saker som aluminiumpartier,  
uterum men även specialglas som blyglas och 
sandblästring, som är två olika tekniker inom 
glaskonst som jag bemästrar, avslutar Michael.

Glasteknik riktar sig till både privat och 
företagskunder. Bostadsbolaget Treklövern 
i Klippan och Perstorps Bostäder i Perstorp 
hör till kundstocken. Även om de flesta 
av jobben finns lokalt anlitas Michael och 
Glasteknik av företag från Halland till södra  
Skåne. Vill du se bra ut ska du kontakta 
Glasteknik i Klippan. Välkommen in på  
besök på Fabriksallén 11.

Glasteknik - får dig att se bra ut

 Måttanpassade skjutpartier

 Byte av bilglas m m.

 Vi har flyttat till nya lokaler på
 Fabriksallén 11. Välkommen!

Vi erbjuder allt från uterum till inredningsglas

Fabriksallén 11
0435 - 760 400

Klippans glasmästeri

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Psst… Glöm inte 

att vi även är proffs 

på fönsterbyten!
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Din Verkstad Klippan, Storgatan 92, 264 31 Klippan
0435 – 156 00 • klippan@verkstadsdrift.se

Varmt i bilen?
Vi felsöker din AC! 

Tag med annonsen så betalar du 

595 kr 
(ord. 795 kr)

Reparation och fyllning tillkommer. 
Gäller tom sista augusti 2021.

Invigningshelg hos Din Verkstad
Din Verkstad som byggt om sina lokaler vid rondellen på 
Storgatan 92 i Klippan hade invigningshelg den 14-16 maj 
tillsammans med högteknologiska biltvätten Wash World.

– Vi vill passa på att tacka alla som besökte invigningen hos oss. Vi brin-
ner för kundkontakten och det var riktigt skoj att träffa er utanför verksta-
den och över 100 kunder utnyttjade vårt erbjudande om gratis säker hets-
test under invigningshelgen. Många bilar tvättades i Wash Worlds nya 
biltvätt, även fortsättningsvis har det varit många bilar som kommer hit, 
säger Jesper Andersson en av delägarna till Din Verkstad.

GLASSIGASTE

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

Säkra upp din arbetsplats!

Byggnadsställningar

Friis Scaffolding AB
070-816 61 33

info@friisscaffolding.se

Ring för en kostnadsfri offert eller rådgivning

– Villor
– Höghus
– Lägenheter

Ställningar till:
– Scener
– Väderskydd
– Special
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1. ÖVARPS GÅRDSBUTIK
Här köper du lokalproducerat fint kött 
av nöt, lamm och gris av högsta kvali
tet. Även egna korvar och hamburgare, 
ägg från fri gående höns på gården. 
Alla djur föds upp på gården.

2. VIKING FÅGEL
Ett familjeföretag där alla djur föds upp 
på gården. Djurvänlig uppfödning med 
högsta kvalitet av kyckling, gås, tupp 
och kalkon ger ett riktigt mathantverk. 

3. MICKES GLASSATELJÉ
Dagsfärsk och handgjord italiensk glass 
som säljs i bägare eller strut samt i halv
literspaket för den som vill ta med sig 
glass hem. Nya smaker varje vecka. 

4. SWEET HARMONY
Café med helt glutenfria produkter, allt 
bakas utan vetestärkelse. Supergoda 
luncher och lanthandel med naturliga 
produkter till kropp och själ. 

5. BJÄRHUS GÅRDSBUTIK
En saluhall i miniformat som säljer färskt 
kött och förädlade produkter av nöt och 
lamm från gården. Bjärhus erbjuder 
också eko logiska grönsaker från odling. 
I anslutning till butiken finns en välsorte
rad växtbutik.

6. DYMÖLLANS ÅLRÖKERI 
Gårdsbutik vars specialitet är delikates
ser av ål, rökt lax, räkor, skaldjur och 
goda sillinläggningar. Erbjuder ute
servering med Klövabäcken porlande 
inpå.

7. BONNARPS HJORTGÅRD
Gårdsbutik med stort utbud av vilt som 
hjort, vildsvin och hare. Kött som säljs 
i butiken kommer antingen från lokala 
jägare, eller från gårdens eget hjort
hägn.

8. LUCY´S IN THE SKY
Restaurang i härlig färgglad retrostil, 
upplev känslan av 50talet och flygets 
historia. God mat i rejält tilltagna por
tioner.
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9. LJUNGBYHEDS CONDITORI
Fantastiskt gott bröd, kakor, bakelser 
och tårtor som bakas på plats. Mysigt 
café med stor handikappvänlig uteser
vering.

10. LOTTA PÅ ÅSEN
En av Skånes mest berömda kaffe stugor 
som serverar våfflor med sylt och grädde  
samt hem bakade kakor. Vackert beläget 
på Söder åsens norrsida.

7



Njut av närproducerad 
italiensk gelato.
Onsdag-söndag kl 13-19

Italiensk Hantverksglass

Norra Kyrkogatan 9 i Kvidinge

Italienskt glasshantverk
 – en del av smaken från Söderåsen
Mickes Glassateljé har blivit ett populärt ställe att besöka. 
Efter du smakat glassen förstår du varför! 

Här njuter du av glass och sorbet i fantasi
fulla och klassiska smaker, det blir en livs
lång kärlek efter ett besök i Mickes glass
ateljé. Receptet på glassen kommer från 
italienska Bologna. Resultatet är en krämig 
och smakrik glass gjord på färska råvaror. 
Dagsfärsk gelato precis som i Bologna  
Italien. Michael Praschesaits gelato  
säljs både som kulglass från hans 
glassbil och i halvliterspaket för den 
som vill ta med sig glass hem. Äkta 

handgjord italiensk glass – en del 
av smaken från Söderåsen.

LJUNGBYHED  
0435-44 10 30
www.hemkopljungbyhed.se

ÖPPETTIDER I MIDSOMMAR:
Midsommarafton 7:15-16 • Midsommardagen 8-20

MIDSOMMARGOTT!
DELIKATESSEN  

Ni hittar sillinläggningar, varmrökt lax,  
Janssons frestelse mm i vår delikatess.

NÄRODLADE JORDGUBBAR  
från Munka Ljungby. Säljes vid parkeringen.

NYSKÖRDAD FÄRSKPOTATIS  
direkt från Anders Jönsson i Kvidinge.

Trevlig sommar 
Trevlig sommar 

önskar Lars med personal
önskar Lars med personal

SEJRBO & SON AB Klippan

Traditionssill!
Traditionssill!

Öppet: 
Fredag kl 14-18 
Lördag kl. 10-13

Nya Axtorpsvägen 372 
266 91 Össjö

Tel: 070-22 700 94  
www.vikingfagel.se 
info@vikingfagel.se

VIKING FÅGEL

Familjeföretaget som 

föder upp kycklingar, 

kalkoner, ankor och gäss
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Med midsommaren börjar sommaren på riktigt. Bland 
jordgubbar, nypotatis och sill hittar du allt som hör mid-
sommarmaten till. 

Låt oss på ICA Kvantum få inspirera och underlätta ditt som
marfirande, med god mat för alla tillfällen! I vår härliga butik 
står maten och måltiden i centrum, oavsett om du vill laga 
själv eller om vi gör det åt dig. Välkommen in och låt somma
ren stora fest börja hos oss! 
– Vi erbjuder våra kunder allt det klassiska till midsommar men in-
spirerar även till nya favoriter för sommarens alla tillfällen. I butiken 
finns alternativen för alla och genom vår Kök & deli kan vi hjälpa den 
som önskar till en god och enklare sommar, säger Filip Cronberg.

Din egen blomsteraffär
Från parkeringen, via entrén och till vänster når du ett färg
sprakande hav av blommor och växter. Välkommen in i vårt 
växthus, en oas på ICA Kvantum som sprider färg och grön
ska såväl inne som ute och inte minst till måltiden!
– Vi har blommor för både vardag och fest, trädgård och inne. Sä-
songsmarknaden med svenskodlade sommarblommor har ökat och vi 
har ett stort sortiment av uteväxter att erbjuda nu i sommar, berättar 
AnnMargret Nilsson.

Blomavdelningen är ett växthus med en luftig avkopplande 
atmosfär med ett brett sortiment av blommor, bra blomjord, 
fröer och andra tillbehör du behöver för ett blomstrande hem 
och trädgård.

Friskvårdsavdelningen 
Frukt och grönt gör gott för hälsan och genom vårt initiativ 
”Friskvårdsavdelningen” vill vi inspirera dig och dina smak
lökar till att äta mer frukt och grönt. En nyhet i Frukt och 
Gröntavdelningen är att vi fyllt upp en ny kyldisk med delade 
meloner, fantastiska bär och andra goda frukter. Närodlat 
har alltid varit viktigt för oss på ICA Kvantum. På så sätt 
gynnar vi den lokala odlaren, och det smakar mer och bättre 
också! Du hittar bland annat jordgubbar, hallon, gurka och 
tomater direkt från Sånnagården samt nypotatis från Anders 
Jönsson i Kvidinge. I Friskvårdsavdelningen hittar du allt för 
sommarens härliga stunder, njut av säsongens bästa frukt och 
grönt!

Sommar i delikatessdisken
I vår långa mat och delikatessdisk hittar du allt från chark, 
ost, kött, fisk till egen grillavdelning och måltidslösningar. 
För sommarens grillkvällar erbjuder vi nu bland annat lokalt 
ekologiskt griskött från Rosersbergs Gård utanför Ekeby. 
Fantastiskt gott kött från djur som har det lite bättre när de 
växer upp med bland annat större ytor att röra sig på.

Ta del av våra måltidslösningar och vårt fantastiska catering
utbud och låt oss hjälpa dig med sommarfesten. Vårt breda 
sortiment erbjuder oändliga möjligheter – du sätter själv 
gränserna! Förgyll sommaren med välsmakande mat som 
passar bra till uteaktiviter, vardag eller fest.

Allt för midsommar och sommarens 
alla härliga tillfällen!

säljs endast midsommarafton

Midsommartallrik
Butikslagad midsommarpotatissallad

Rosor av kallrökt lax

Hovmästarsås

Ägg
Sill (löksill, Äpple & currysill)

Butikslagad matjessilltårta

Butikslagade köttbullar

Kycklingspett (sweet chili)

Butikslagas vaniljpannacotta med 

smak av fläder och jordgubbar

Glad sommar 
Glad sommar önskar vi på önskar vi på ICA Kvantum!

ICA Kvantum!
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Lotta på Åsen

ett måstebesök i sommar!
I en varsamt renoverad kaffestuga från 1865 bjuds det på hög 
mysfaktor och du kan njuta av en fikastund antingen inom-
hus eller ute i den stora trädgården. 

Klassisk kakbuffé, våfflor enligt recept från 1800talet med sylt 
och grädde och kaffet serveras ur kaffekanna i koppar. Första 
söndagen i var månad erbjuds det tårtbuffé.

Nytt för i år är att taket återfått sitt ursprung, ribbat papptak, 
och att verandan som byggts på baksidan släpper in ljus i stugan. 
Verandan har kilsågat furugolv och behållit känslan av det ur
sprungliga. Annette Persson ställer ut akvareller hela sommaren 
och Yoga By Atma kommer att ha Gong och yogakvällar i träd
gården i sommar. Varmt välkommen in, inte minst för utsiktens 
skull och lugnet på Söderåsen med sin bokskog och svindlande 
utsikt.

Ljungbyhed | 0435-44 11 69 | 0732-44 11 69 |  www.lottapaasen.se
-LIGT VÄLKOMNA! 

Söderåsens Våffelstuga
 Våfflor
 Kakbuffé
 Färska smörgåsar
 Pajer

 Tårtbuffé
 Allt är hembakat
 Alternativ för allergiker
 Fantastisk miljö

Conditori Hjärtat
järnvägsgatan 32, 
264 33 Klippan

tel: 0435-103 30

VI BAKAR  VI BAKAR  
HELA SOMMAREN!HELA SOMMAREN!

välKommen in för 
nybaKade bröd & bullar 

ljuvliga baKelser & tårtor  
sallader, piCKniCKtallriKar,  
smörrebröd & lunCHmaCKor!

fiKa Hos oss eller Köp med Hem. 
till sommarens alla äventyr.

följ oss på faCebooK oCH instagram  

vi är stolta återförsäljare av  
MAJAS LYKTOR & INTERIÖR,  

som säljes till förmån för  
barnCanCerfonden.  

välKommen till vår ”butiK i fiKet”

GLAD SOMMAR!
GLAD SOMMAR!

pernilla & robban

med personal

Stort utbud
KRAV-grönsaker

Ekologiskt
nöt-, lamm-, och griskött

Öppet: tors 10-18, fre 10-18, lör 10-13
Öppet midsommar: ons 14-18, tors 10-18

   bjarhusgardsbutik.se   

GÅRDSBUTIK

Prisbelönta
charketurier

Glöm inte att beställa 

SILLTÅRTA
och

JORDGUBBS
TÅRTA

KAVRING
ochDANSKT BRÖDtill midsommarbuffén

Midsommar!Midsommar!

Ljungbyheds KonditoriLjungbyheds Konditori
Skolgatan 2 • Tel. 0435  44 17 22Skolgatan 2 • Tel. 0435  44 17 22
Öppet: Månfre: 717, lörsön: 716Öppet: Månfre: 717, lörsön: 716
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Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre 10-18 • lör 10-13

Storgatan 32, Klippan 
Tel. 0435 - 101 15 • www.gunnsmode.se 

TISDAG 22 JUNI KL. 10
REASTARTREASTART

KOM OCH FYNDA KOM OCH FYNDA 
i och utanför butiken 
i och utanför butiken 

20-50%20-50%

0435-210 00  |  Övarp 4082, 264 94 Klippan

HÄNGMÖRAT OX-, GRIS-  & LAMMKÖTT

Vi har det exklusiva köttet 
till helgens grillning

Öppet midsommarveckan
ons 23/6 10-17, tor 24/6 10-17, midsommarafton 10-13,

midsommardagen: stängt, sön 27/6 10-14
Ordinarie öppettider

tor 12-17, fre 10-18, lör 10-15, sön 10-14

Glad midsommar önskar Eva & Thomas!

Vår webbshop är alltid öppen – www.dinköttlåda.se
Förbeställ gärna lamm-, gris- och nötkött.

Följ oss!
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Söderåsens trevligaste tandvårdsmottagningSöderåsens trevligaste tandvårdsmottagning
I Kågeröd hittar du en toppmodern familjeklinik som ligger 
i framkant med både digital och traditionell tandvård mitt i 
hjärtat på Söderåsen.

Tandläkare och ägare Camilla Blomstersjö med personal er
bjuder all slags tandvård. Personalstyrkan växer vilket ger större  
f lexibilitet och tillgänglighet. Bemötande från patienter och 
människor som bor i omgivningen är positiv. 
– Vi är enormt tacksamma för att vi får så många nya patienter och att 
våra befintliga trivs och kommer tillbaka, säger Camilla Blomstersjö.

Begåvad musiker och tandläkare
Klinikens nyaste tandläkare är musikern Sebastian Nilsson som 
har många strängar på sin lyra och gärna spelar in musik i sin 
studio. Född och uppväxt i ett musicerande hem där Sebastians 
pappa är musiklärare så var steget inte långt till estetutbildning i 
musik och sedemera folkhög skola med inriktning musik. 
– Musiken betyder mycket i mitt liv och jag spelar fortfarande på fester, 
bröllop och begravningar, när det inte är pandemi. Jag kom dock till slut 
till insikt med att det är tandläkare jag ville bli och utbildade mig till det. 
Både musiker och tandläkare är yrken där du jobbar med händerna och 
är kreativ, berättar Sebastian. 

Sebastian är lyhörd mot sin omgivning och trivs tillsammans med 
människor. Han tycker att det är extra kul att kunna restaurera 
en tand med en krona med hjälp av klinikens digitala hjälpmedel.  

– Med hjälp av vår digitala intra-
orala scanner, fräs och brännare 
har vi möjlighet att restaurera tan-
den med en krona och möjlighet 
att ge patienten ersättningen på 
mindre än 2 timmar. Man slipper 
ta vanliga avtryck och att vänta i 
dagar på att få sin ersättning. Det 
är kul att kunna erbjuda snabb och 
smidig hjälp till patienterna, för
klarar Sebastian. 

Jobbet som tandläkare är väl
digt kreativt och ingen dag 
är den andra lik. Det passar 
Sebastian som handen i hand
sken. 

Sebastian vid klinikens  
intra orala scanner. 
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Brandkårsgatan 2 i centrala Kågeröd
www.soderasenstandklinik.se

ÖPPET HELA
SOMMAREN
– Varmt välkommna både 
 nya och gamla patienter
– Akutpatienter får tid
 samma dag

Ring 0418-831 80

Välkommen till
Söderåsens Tandklinik

Söderåsens trevligaste tandvårdsmottagningSöderåsens trevligaste tandvårdsmottagning
Lever sin barndomsdröm
Linnéa Larsson är en av klinikens 
tre tandläkare, hon är född och 
uppvuxen i Bjuv. Tack vare sitt en
gagemang i studentkåren under 
studie tiden fick hon på stipendium 
åka till Hong Kong och besöka tand
vårdsutbildningen. Där fick hon ta 
del av likheter och skillnader mellan utbildningarna och utövan
det, men knöt även kontakt med tandläkare och studenter. Steget 
från sommarjobbare vid Findus under ärterna som bland annat 
maskin operatör och flödesplanerare till att utbilda sig till make
up artist och senare även tandläkare berättar att Linnéa är mång
facetterad, konstnärlig och har känsla för färg och form. 
– Som 6-åring var min barndomsdröm att bli tandläkare. Som tand-
läkare får jag träffa och hjälpa människor, vilket jag tycker om. Att få ar-
beta med händerna och att vara kreativ passar mig bra. Yrket innebär en 
stor variation och jag får vara flexibel och ställa om beroende på vad som 
händer och vad patienten behöver hjälp med. Behovet kan ha förändrats 
sedan föregående gång. Extra kul är det att hjälpa personer bli av med sin 
smärta, återställa leenden och ersätta förlorade tänder med bland annat 
implantat, säger Linnéa. 

Tandläkare utan gränser
Genom volontärarbete hjälper Camilla människor i hela världen 
som tandläkare. I januari 2020 bar det av till Nicaragua tillsam
mans med organisationen ”Partners 4 Global Health”. Förutom 
patientinsatser genomfördes även ett mer långsiktigt munhälso
arbete då barn och unga fick lära sig mer om munhälsa och vad 
de kan göra för att få ett bättre liv med hjälp av enkel fakta om hur 
de ska ta hand om sig. 
– Ett helt fantastiskt projekt som gjorde skillnad både på kort och lång 
sikt. Jag hade med mig mina två döttrar som jobbade som volontärer och 
de höll i ett tandborstningsprojekt för barn och unga, berättar Camilla 
entusiastiskt. 

Hemma på kliniken i Kågeröd tas det också emot akuta patienter 
dagligen och de får tid samma dag de ringer. Service och bra be
mötande är viktigt hos Söderåsens tandklinik.
– Vi gläds åt att människor hittar hit och trivs hos oss vilket gör att vi kan 
växa och bli f ler anställda samt att vi kan erbjuda den senaste tekniken 
trots att vi inte ligger i en storstad, avslutar Camilla. 

Linnéa, Camilla och SebastianLinnéa, Camilla och Sebastian

13



Musik i Sommarkväll
Välkommen att njuta av härlig musik i kyrkan i sommar!
Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens restriktioner vad
gäller antal besökare, avstånd och hygien. 
OBS! Biljett behövs för att komma in. Man bokar biljett genom att 
ringa till expeditionen fr o m 21 juni, sedan kan man få biljett hem-
skickad eller komma och hämta på pastorsexpeditionen vid S:t Petri 
kyrka. Tel 0435-296 80. Biljetterna kostar inget. Max 4 st/person.
Alla tillfällen är på torsdagkvällar kl 19.00. 

8 juli i S:t Petri kyrka   15 juli i Riseberga kyrka 
22 juli i Källna kyrka  29 juli i Vedby kyrka 
5 augusti i Riseberga kyrka 12 augusti i Källlna kyrka 

Musikprogrammet är inte helt klart ännu, men kommer att finnas på 
vår hemsida och Facebooksida.

www.svenskakyrkan.se/klippan
Facebook.com/KlippansPastorat

Vägkyrka i S:t Petri 
  27 juni – 11 juli

• Öppet dagligen 11-18

• Andakt mån–fre kl 14

• Kaffeservering

• Frälsarkransvandringar för 
både barn och vuxna

• Värdar finns på plats

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

tack för att du stöttar

lokal handel

Ta med kupongen och få

20%20%
rabatt på ord priser.

Vi önskar alla en 

glad och frisk sommar!

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

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

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

Telefon:  .........................................................................................................................

Erbjudandet gäller till och med 30 juni, 2021. 
Max 1 köp/hushåll. Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Förskolans dag i Kvidinge
Varje år firas förskolans dag den tredje 
torsdagen i maj av pedagoger och barn 
på förskolor runt om i Sverige. 

Vid Fröhusets förskola i Kvidinge arbe
tar pedagogerna och barnen efter varje 
barngrupps intressen och nyfikenhet. I 
samband med förskolans dag ställde de ut 
bilder på vad de gjort och skapat. ”Barns 
Kreativa Uttryck” var barngruppernas 
gemen samma tema.
– Vi jobbar med bokstäver, både i skolan och i 
skogen. Bland annat spelar vi bingo med bok-
stäver i skogen och i påskas letades det påsk-
ägg med bokstäver som bildade ett namn ihop, 
berättar Annica Nilsson som är rektor på 
Fröhuset.

Barnen har funderat mycket hur saker i naturen och tekniken 
fungerar, vilket gjort att barnen intresserat sig för olika natur
vetenskapliga fenomen. Torsdagen den 20 maj var det fest på Frö
huset och barnen berättar att när det är fest bjuds det på tårta och 
det finns ballonger. Det blir även dans och musik.

Vid stationen i Kvidinge satte barnen upp bilder som visar vad de 
gjort. Pedagogerna LindaMarie och Emmy är ute och går med 
barnen så de kan se vad andra grupper gjort. Smultron barnen 
berättar att de gjort experiment och att det är som att trolla. Att 
experimentera är roligt, det är barnen överens om.
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Söderåsens turridning är finalist i ”Årets spjutspetsföretag” som arrang-
eras av Land Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, Ludvig & Co och 
LRF Ungdomen.

Anna Lewijn har byggt upp Söderåsens turridning till att bli ett populärt företag 
med ett tiotal anställda guider. Idag är turridningen fullbokad sju dagar i veck
an. Tidningen Land har uppmärksammat företaget för dess bas i jord, skog och 
landsbygdens miljö och som ett hållbart och innovativt företag.

Söderåsen på hästrygg
Ridande på haflingerhästar rider man i små grupper i Söderåsens nationalpark, 
såväl nybörjare som erfarna ryttare. Turer finns från 45 minuter till sex timmar 
där huvudprodukten är en tvåtimmars tur med fika i skogen. På gården finns 
också övernattningsmöjligheter med en stuga och ett Bed & Breakfast.

En hög efterfrågan av turridning har gjort att Anna investerat i åtta nya 
haflinger hästar.
– Det är jättekul att många bokar turridning men hästarnas välbefinnande går främst. 
Fler hästar innebär att de får mer återhämtning och att nya och gamla hästar kan gå 
parallellt på ett rullande schema och avlasta varandra, förklarar Anna.

Samarbetar lokalt
Det finns många anledningar till att Söderåsens turridning är finalist i ”Årets 
spjutspetsföretag”, inte minst är det hur Anna samarbetar med sina grannar, 
handlar och anställer lokalt i största möjliga mån. Söderåsens vackra natur i 
kombination med upplevelsen i sadeln på en haflingerhäst är obetalbart. Med 
hjälp av varandra visar Söderåsens turridning vägen till framgång.

B&B

 Ridlektioner | Bed & Breakfast
Haflinger | Turridning | Weekendpaket

Turridning

Bed & Breakfast

Ridlektioner

Företagsarrangemang

www.turridning.se
Söderåsens Turridning, Svenstorp 897 B, 264 53 Ljungbyhed

Tel 070-3729201, info@turridning.se

Uppskattat och uppmärksammat företagUppskattat och uppmärksammat företag

– CYKELAFFÄREN I CENTRUM –

EKSTRANDS CYKEL 
0435-71 14 13 • Storgatan 17, KLIPPAN 

Öppet: Tisdag-fredag 9-18 • Lördag 9-14

JUST NU
HJÄLMAR
SKOR
KLÄDER

BARNCYKLAR TILL 
SUPERBILLIGA PRISER!
12, 16, 20, 24 TUM

Cykla kan vi alltid göra

LAGERRENSNING!

1/2 PRISET

15
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se 

PROGRAM SOMMAR/HÖST 2021
Äntligen vågar vi hoppas på att kunna genomföra  

vårt planerade program. Kontakta gärna föreningen  
för detaljer och utförlig information !

16 juni Grillning i Elfdalen + kaffe och kaka
14 juli Resa till Lotta på Åsen; eftermiddagskaffe
12 augusti Resa - Ut i det blå
1 september Årsmöte med parentation, sång och musik av  

Bengt Wikström samt eftermiddagskaffe
15 september Madaresa i södra Halland; heldag
24 september Café 10–12. Mat för äldre – kostchef Lill Spenninge
6 oktober Månadsmöte 14–16. ”Hej på dej du gamla prima

donna” – sång och musik med Elisabeth Assarsson
13 oktober Halvdagstur i Skåne inklusive lunch
29 oktober Café 10–12. Släktforskning
3 november Månadsmöte 14–16. Bildvisning med Ingmar  

Skogar: ”Skåne i mitt hjärta” 
16 november Julmarknad i Huseby
24 november Adventskaffe 14–16. Adventsgudstjänst och efter

följande kaffe. Sång och musik av Bengt Wikström.
26 november Café 10–12.  

Budget och skuldsanering – Marita Stureson
8 december Julfest med mat och kaffe
Aktiviteter och resor genomförs under 

förutsättning att regeringens fem  
återgångssteg sker som utlovat. I  

övrigt följer vi FHM rekommendationer.

Damklippning ������������������������������������������� från 250:-
Färgning och klippning ���������������������� från 800:-
Slingor och klippning �������������������������� från 900:-
Färgning av fransar eller ögonbryn  
eller förminskning av ögonbryn ������������150:-
Olaplex-behandling ��������������������������������������� 200:-

TIDBOKNING

Allégatan 12, Klippan • 0720-22 55 08
Nyheter

STCC på Ljungbyheds Motorbana
Ljungbyheds Motorbana är centrum för svensk elitracing och 
nytt är att en av deltävlingarna för STCC kördes helgen 4-5 
juni. Racingföraren Hugo Nerman från Kågeröd imponerade på 
banan. Tävlingen livesändes via plus.stcc.se.
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GOLF + KIOSK = SANTGOLF + KIOSK = SANT

Lagom till sommarens golfrundor har det öppnat en kiosk 
inne i klubbstugan. Unna dig något gott efter golfrundan.
Kiosken serverar lättare förtäring, kaffe, fika och godis. 
Större sällskap kan beställa skräddarsydda grillpaket.

Öppet onsdag-söndag kl.10-14

PRISVÄRT BOENDEPRISVÄRT BOENDE

Önskar du ett lugnt och tyst boende i naturskön miljö  
med mycket historia har du hittat rätt. 

Välj mellan vandrarhem eller Bed and Breakfast.  
Det finns även gott om ställplatser husbil eller husvagn. 

Nära till många olika aktivteter som padel,  
dressin, kanot, motorbana, MTB och Gokart.

Boende fr. 400 kr/natten

PERSONAL SÖKESPERSONAL SÖKES

Vi satsar för fullt och därför  

söker kockar och  
serveringspersonal löpande. 

Skicka in din ansökan till ljungbyhed@lucys.se

i samarbete med

MATMAT

Välkommen tillbaks till 50-talet!  
I den härliga retromiljön med touch av flyget serveras 
hemlagad mat i rejäla portioner på äkta amerikanskt 

manér – Bättre för mycket än för lite. 
Testa gärna våra populära hamburgare! 

Bistromenyn serveras mån-fre kl 11.30-14  
och består av svensk husmanskost. Här ingår 
sallad, vatten eller lingondricka och kaffe.

Skräddarsy ditt egna event
Vi som jobbar på Lucy’s har ett brinnande intresse för mat 
och matlagning, och då inte minst grillning med allt vad det 
innebär. 

Lucy ś egen Fredrik Hanborn är t ex med i laget som represen
terade Sverige i Jack Daniel’s World Bbq Championship i USA 
2016. Vi garanterar alltid högsta kvalitet i alla sammanhang. 
We’re grillin’ – You’re chillin’

www.saresort.se
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Tack till Föreningssidans sponsorer!Tack till Föreningssidans sponsorer!

Klippans kraftsportklubb

Framgångar vid U17 DM
Vid DM i tyngdlyftning för Skåne-Halland hade Klippans 
kraftsportklubb stora framgångar.

Olympisk lyft, tyngdlyftning, är inte längre någon stor sport, 
men i Klippan utbildas och utvecklas fortfarande lyftare enligt 
klubbens tradition. Sju unga lyftare från Klippan kom till start:  
2 guld, 2 silver och 1 brons bärgades hem efter stark lyftning.

Ljungbyheds militärhistoriska museum 

ger liv åt historien
Den ideella föreningen som driver 
muséet ger guidade turer om lokal 
militär historia i Ljungbyhed med om-
nejd. Kom och ta del av historien, allt 
från Elsa Andersson till den unika  
samlingen av muckartavlor samt Stig 
Oscar Karlssons karikatyrer från 
1930-talet. 

Guiden Bertil Larsson ger alla karikatyrerna liv. I den gamla 
husarmässen finns det en ny utställning från epoken Herrevads
kloster och nya utställningar med foton från krigsfångelägret 
19181919 och gymnastiklägret 1925 i Ljungbyhed samt den 
danska brigaden 1940. Lyssna till guiden Claes Isacsson som 
med inlevelse berättar historier om kriget, människoöden och 
om motståndsrörelsen i Danmark. Muséet har öppet alla dagar 
från den 28 juni1 augusti klockan 10.3016.00. Gratis guidning 
ingår alltid för förbokade grupper, i övrigt i mån av tillgång på 
värdar. En rundvandring med guide ger besöket en helt annan 
upplevelse. Passa på att besöka i sommar!

Hjälp till att rädda Gråmanstorps bygdegård
Gråmanstorps bygdegård ligger strax 
utan för Klippan och festlokalen var tidi-
gare alltid uthyrd till både privatpersoner 
och företag. Idag står den mestadels tom 
på grund av pandemin. 

Gråmanstorps bygdegårdsförening sköter 
uthyrningen och skötseln av huset ideellt. 
Ordförande Bengt Johansson och Bengt 
Persson är angelägna om att fylla Grå
manstorps bygdegård med aktiviteter som 
musikunderhållning, loppis, motionsdans 
och danskurser.
– Vi behöver hjälp, både i form av engagemang 
kring bygdegården och med uthyrningen. Vi söker 
med ljus och lykta efter yngre krafter som vill bidra 
med nya idéer och engagemang. Bygdegården ska 

vara fylld med liv och rörelse. Det finns två lokaler 
att hyra, den stora tar 80 sittande gäster och den 
lilla tar 20 gäster, berättar Bengt.

Gråmanstorps bygdegårdsförening flyttade  
1967 in i den gamla skolan i Gråmanstorp, 
om inte fler väljer att engagera sig står 
bygde gården snart tom. Har du eller din för
ening behov av att hyra en lokal, kontakta 
Gråmanstorps Bygdegård, på 0435130 70.

Kostnad Hyra
Fredag kl 12 – måndag kl 10:  3000 kr
Övriga dagar kl 1024:  1700 kr
Lilla salen måntors:  20 kr/deltagare 

dock minst: 200 kr

Föreningssidan



Ska du köpa eller
sälja bostad?
Vi kan bostadsmarknaden i Klippan. Just nu 
har vi ett erbjudande om du köper eller säljer 
bostad via Fastighetsbyrån. Det gäller för dig 
som tillträder din bostad senast den  
31 augusti 2021.

◊ Personlig rådgivning med fokus på din ekonomi
◊ 1 månads räntefritt bolån 
◊ Kostnadsfritt handpenningslån under 6 månader 
◊ 3 månaders kostnadsfri hemförsäkring 
◊ 1 år som Nyckelkund utan kostnad

Läs mer på swedbank.se/fastighetsbyran

Swedbank ger tillbaka
Sparbanksstiftelsen Skåne och Swedbank bidrar till den lokala  
utvecklingen genom att årligen dela ut pengar till projekt i  
Klippan, Bjuv och Perstorp. 

Föreningar och deras projekt som bidrar till samhällsnytta premieras.
– Vi vill stödja lokala verksamheter så att de kan fortsätta finnas kvar och ut-
vecklas i dessa tider, säger Per Johansson som är kontorschef Swedbank 
i Klippan.

Som en av ägarna i Swedbank använder Sparbanksstiftelsen Skåne 
avkastningen av aktierna till att främja den lokala utvecklingen.
– Genom att stödja projekt inom forskning, näringsliv, utbildning, kultur och 
idrott är vi tillsammans med Swedbank med och bidrar till den lokala utveck-
lingen, säger Bo Svensson, i Sparbanks stiftelsen Skånes styrelse.
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LEADER-projektet Destination Söderåsen är ett  
samarbete mellan Söderåsens Nationalpark, Bjuvs kommun,  
Klippans kommun, Svalövs kommun och Åstorps kommun.

Här svarar Susann Cardell näringsliv, Åstorps kommun, på 
några frågor om Tingvalla-projektet.

Vad är Tingvalla-projektet?
”Tingvalla – en port till Söderåsen” ska göra det enkelt för dig som 
besökare att hitta ingången till och kunna njuta av att vistas på 

Söderåsen. Ingången, Tingvalla, är 
nu vare sig helt känd eller utformad 
på ett sätt som inbjuder till besök. 
Platsen används idag av lokala be
sökare, vilket är trevligt, men vi vill 
med projektet öka kunskapen och 
möjligheten av att besöka Söderåsen 
via Tingvalla. Vårt mål är att platsen 
Tingvalla ska bli ett attraktivt, my
sigt ställe att vara på och utgå ifrån 
när du vill besöka Söderåsen. Det är 
inte svårt att ta sig till Tingvalla, av
ståendet mellan centrum där bussar 
och tåg stannar, till platsen är cirka 
1.2 km. Skyltning ska göra det enkelt 
för dig som besökare att ta dig till 

Tingvalla Tingvalla 
– en del av Söderåsen– en del av Söderåsen

Tingvalla. Skåneleden Ås till Ås startar här, 
vid stationen. På Tingvalla ska det finnas 
uppmärkta slingor, lekområde, grillplatser, 
informationstavlor, cykelställ, Pplats, toa
lett, vatten med mera som gör det lätt, in
tressant och roligt att besöka.

Vilket mål och syfte har projektet?
Projektets idé och tanke är att utveckla 
Tingvalla med redan befintliga och fler  
faciliteter till att bli kommunens PORT till 
Söderåsen, för Åstorps invånare och besö
kare. Vi gör detta tillsammans med Leader
projekt Destination Söderåsen, Söderåsens 
Nationalpark, markägare, andra privata  
aktörer och föreningar.

På vilket sett samspelar Tingvalla-projektet 
med Destination Söderåsen?
Tingvalla – en port till Söderåsen jobbar tätt 
tillsammans med Destination Söderåsen. 
Vårt lokala utvecklingsarbete går hand i 
hand med Söderåsens utveckling där vi ska
par ytterligare en tydlig ingång till området. 
Åstorps kommun är en del av Destination 

Söderåsen, vilket givetvis gör det naturligt och enkelt att integrera 
de olika satsningarna som görs inom båda Leaderprojekten.

Vilka fördelar ser du med att driva detta projekt samtidigt som  
Destination Söderåsen?
Destination Söderåsen är ett projekt som omfattar alla verksam
heter och platser i området. Vi stärker vår utveckling med Tingvalla 
ytterligare genom att samarbeta inom projekten, vi stärker varandra 
i områden som marknadsföring, vision, målgrupper, affärsutveck
ling, samarbeten med olika medverkanden etcetera. Det blir helt en
kelt en vinnvinnsituation för båda projekten.

Projektledare för Tingvallaprojektet är Bengt Nordén, Åstorps 
kommun.

Här kan du läsa mer: 
https://astorp.se/kommun-och-politik/projekt-och-samarbeten.html 

Susann Cardell, Åstorps kommun
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Ung Företagsamhet och utbildningen UF-företagande är ett 
koncept som har funnits på Sveriges gymnasieskolor i 40 år. 

Eleverna och lärarna vid Åbyskolan har gjort ett fantastiskt  
arbete i år igen. En jury med representanter från Swedbank och 
Anna Alkner från Klippans kommun utsåg årets främsta UF 
företagare:

Contactless UF
Caroline Dybro Andersson
Cecilie Wolff Nielsen
Tilda Hansen Åstrand

Affärsidé: Contactless UF presenterar det 
aktuella redskapet i form av en nyckelring 
som hjälper den medvetna att minska kon-
takten med ytor som i sin tur kan göra att 
virus och bakterier inte sprids.

Training by Forsberg
Olivia Forsberg

Affärsidé: Min affärside är träningshelger som jag kommer hålla i.  
Träningen är inspirerad från brottningsfys och kommer att utmana del-
tagarna inom både snabbhet, styrka, smidighet och kondition.

Botten Upp UF
Mathilda Magnusson
Nova Frykman Axelsson
Amelia Ekbladh Johansson

Affärsidé: Botten upp UF 
erbjuder via direktförsälj-
ning och sociala medier 
glas för billigt pris med spe-
cifika egengjorda tryck för 
en god gärning som stöttar 
f lickor som gifts bort.

Dans kring midsommarstången
Det är svårt att tänka sig något ”svenskare” än midsommar. 

Vårens spirande växtlighet sägs starta med midsommar, därav den 
lövklädda midsommarstången. Ett gammalt namn på midsommar
stången är majstång som kommer från ordet maja, vilket betyder 
”att smycka med löv”. Vi binder kransar, äter jordgubbar och dansar 
kring stången. Det är en traditionstyngd högtid, då vi gärna vill 
värna om urgamla seder. 

Själva traditionen att resa midsommarstången är från medeltiden. 
Midsommarmaten förändras hela tiden och dansen ”små grodorna” 
dök upp först under tidigt 1900tal. En felaktig föreställning är att 
midsommarstången representerar en fallossymbol, den härstam
mar faktist mer från det kristna korset. Något som hållit i sig genom 
tiderna är att svenskarna dricker brännvin och sjunger snaps visor.

Midsommarbål i Danmark
Att tända midsommarbål och dansa kring eldarna är troli
gen en av de tidigaste mid sommarsederna. Detta bruk beskrivs 
av Olaus Magnus under senmedeltid och är kanske ännu äld
re än så. I Danmark firar man Sankt Hans aften den 23 juni 
med att tända bål. På toppen av bålet ställs en häxa som stop
pas med häx pipor så hon börja "skrika" när hon brinner upp.  
Syftet sägs ha varit att skrämma bort häxor och onda andar. Även i 
Skåne finns berättelser om midsommareldar fram till sent 1800tal.30%30%

För info & öppet se

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

VälkommenVälkommen
till en välsorterad och inspirerande växtbutiktill en välsorterad och inspirerande växtbutik

Grattis till vinnarna 
av Årets UF-företag

Botten Upp UF

Contactless UF

Training by Forsberg
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Östra Ljungby Friluftsbad – sommaren 2021
Friluftsbadet i håller öppet 15 juni – 15 augusti 2021.

V. 24
Tisdag ................................... 15-17
Onsdag - Torsdag .................10-21
Fredag - Söndag ................... 11-19

V.25 - 32
Måndag - Torsdag ................10-21
Fredag - Söndag ................... 11-19

OBS! Midsommarafton STÄNGT

Aktiviteter på friluftsbadet

Vattengympa, V.26 - 32
Måndag ................1930 (ca 45 min)

Baddisko
15 juni F-klass - åk 2 ........ 17-1830

15 juni åk 3 - 17 år .............19-21
16 juli åk 3 - 17 år .............19-21
13 aug. åk 3 - 17 år .............19-21

Ljungbyheds Friluftsbad – sommaren 2021
Badet öppnar den 11/6 kl 14.

V. 23
Fredag ................................ 14-19
Lördag, Söndag .................. 10-18

V. 24
Måndag .............................. 14-19
Tisdag - Fredag .................. 10-19
Lördag, Söndag .................. 10-18

V. 25 - 32
Måndag - Fredag ................ 10-19
Lördag, Söndag .................. 10-18

V. 33
Måndag - Fredag ................ 14-19
Lördag, Söndag .................. 10-18

V. 34
Lördag ................................ 10-18
Söndag ............................... 10-18

OBS! Midsommarafton och  
Midsommardagen STÄNGT

Insläpp och kiosk stänger 30 min innan badet stänger. 
Bad tiden stänger 10 minuter innan sluttiden.

Aktiviteter på Ljungbyheds friluftsbad
Vattengympa, V. 24 - 32
Måndagar ......................... 1730-18
Tisdagar ......................... 1015-1045

Torsdagar .......... 1015-1045, 1730-18

Afrodance, V. 24 - 32
Onsdagar .......................... 1730-18 

Boka Er i pärmen som finns i  
receptionen eller på 0435 - 282 75.

(Det är bokningar som gäller pga 
pandinim. Max antal som gäller.)

Nytänkarpriset 
till PRO Klippan

När coronapandemin bröt ut lyckades PRO Klippan hitta nya 
kreativa sätt att anordna aktiviteter. 

Med hjälp av sin mobiltelefon och en app fick de medlemmarna att 
gå digitala tipspromenader utomhus.
– Digitala tipsrundor blev ett sätt att erbjuda äldre aktiviteter utan att utsät-
ta sig själva eller andra för smittorisk. Tipsrundorna är till för alla, det krävs 
inget medlemskap i PRO eller så, säger Stig Ålund ordförande i PRO.

Totalt finns ca 50 digitala tipsrundor att välja på runtom i närom
rådet. Flera hundra personer har gått de olika tipspromenaderna 
som kombinerar friskvård med allmänbildning. För sin kreativitet 
att hitta lösningar för att kunna fortsätta en meningsfull och gi
vande verksamhet för sina medlemmar tilldelades PRO Klippan 
”Nytänkar priset” som förutom äran, består av ett stipendium på 
5 000 kr och ett diplom. Pristagaren hedras också genom en plakett 
placerad på en central plats i kommunen. Initiativtagarna Bertil 

Pettersson och Stig Ålund kommer att ta emot 
priset för PRO Klippans räk
ning.
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Klippans näringslivspris till MOM-Events & Förarcoaching AB
Kommunstyrelsen i Klippan utser årligen en före-
tagare som erhåller kommunens näringslivspris 
på sammanlagt 12 000 kronor samt ett diplom. 
Priset delas ut till personer eller företag som 
utfört näringslivsbefrämjande åtgärder i 
Klippans kommun och som uppvisar en 
nyskapande kreativitet och driver sin 
idé eller verksamhet på ett fram-
gångsrikt sätt.

Kommunens näringslivschef no-
minerar fem kandidater som bidra-
git till stärka varumärket Klippan 
och agerat som en god ambassadör 
för vår kommun, haft en god och håll-
bar ekonomisk utveckling samt, om pris-
tagaren är ett företag, innehar kollektiv-
avtal. 

Årets nominerade kandidater till näringslivspriset var:
• Emils Frakttjänst AB, Emil Olsson
• Nordic Sea Angling, Jimmy Andersson
• Resteamet Klippan AB, Lennart Olsson
• MOM Events & Förarcoaching AB, Mikael Bern & Ted Johansson
• Chemical Equipment Scandinavia AB, Bengt Thomasson &  

Roland Gustafsson

Årets pristagare av kommunens näringslivspris, 
MOM-Events & Förarcoaching AB, utsågs med 

följande motivering:

”Mikael Bern och Ted Johansson har under 
flera år drivit MOM-Events & Förar-

coaching AB framgångsrikt och med 
god tillväxt. Genom sin förmåga att 
våga fatta svåra beslut och sin mål-
medvetenhet, har de snabbt ställt 
om verksamheten med anledning 

av den pågående pandemin. De har 
lyckats med att hålla kvar de flesta av 

sina tidigare kunder och samtidigt skaf-
fat sig nya. Skåne Truck Show och andra 

publika event har fått pausas och fokus 
ligger idag på förarutbildningar som drar 

deltagare från hela Sverige till Ljungbyheds 
Motorbana.

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

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

Läs mer om priserna på: 
www.klippan.se/naringslivarbete/fordigsomarforetagare/priserutmarkelser

Ted och Mikael är stolta och glada över priset och förklarar att det har 
krävts hjärta och passion för att lyckas.
– Hedrande att få priset och roligt att uppmärksammas. Vi har investerat 
mycket och anledningen till att vi har lyckats är bra kunder och ett stort 
nätverk som möjliggjort utvecklingen.

Tidigare vinnare av Näringslivspriset 
2019 Fredrik Hjorth och Stefan Lindqvist, Er Byggare
2018 Anna Lewijn, Söderåsens Turridning
2017 Stefan Tullsson
2016 Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB
2015 Svenska pappersbruket AB
2014 Edyta och Piotr Pitula,  

Städpatrullen i Klippan och Nordvästra Skåne AB
2013 Bengt Wetterberg, Adapt Media 
2012 Föreningen Smaker från Söderåsen
2011 Rikard Olsson, MOService El och Hushåll AB
2010 ÖMT Åkeri AB och Magnus Anderssons Transport AB
2009 Per Bengtsson och Leif Bengtsson,  

Bentec AB och Flexoart AB
2008 Ulf Frank, Ulf Franks Skogshantering
2007 Ronny Andersson, Celest Paper
2006 Bengt Thomasson, MecCom Klippan AB
2005 Lennart Börjesson

Se hela listan på vinnarna av näringslivspriset, från 1979 till, nu på 
www.klippan.se/naringslivarbete/fordigsomarforetagare/priserutmarkelser

MOM Events &  
Förarcoaching har under 
f lera år dragit folk från 
hela Sverige till Ljung-
byhed. Pandemin har 
tvingat dem att pausa 
publika event och fått  
dem att fokusera på  
förarutbildningar.
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- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp! 

Öppet alla dagar 8-21 • Midsommarafton 8-16

Priserna gäller vecka 25, 21-27 juni 2021. Res för slutförsäljning.

Vi önskar er alla en skön midsommar!
Hjärtligt välkomna till oss!
Jette & Ingemar med personal Perstorp 2013

Välkommen till vår butik!

Midsommargott!Midsommargott!
Helt flak = 12 pkt 

Zoégas Skånerost

Helt flak = 12 pkt 

Mollbergs Blandning

400:-

440:-

à 450 g. 

Skånerost, Blue Java,

Dark Temtation

Mezzo, Internzo

Ord pris 515.40

Jämförpris: 74.07

à 450 g.

Ord pris 563.40

Jämförpris: 81.48

4 flaskor Coca-Cola

Grillkorv

20 burkar Coca-Cola

Pågens Korvbröd

52:-

45:-
15:-

80:-

Coca-Cola, Zero eller Fanta, 
à 2 liter 
+ pant = 60 kr
Ord pris: 91.80
Jämförpris: 6.50

Scan, tunnt skinn, 960 g
Ord pris: 56.95 Jämförpris: 46.88

Coca-Cola eller Zero 
20 brk à 33 cl +pant = 100 kr
Ord pris: 129.95
Jämförpris: 12.12

8-pack, 336 g.
Ord pris 26.95

+pant

+pant

Grillkarré

Honungskarré

64.95
64.95

JM Chark, styckad och marinerad i butiken.
Per kg

JM Chark, styckad och marinerad i butiken.
Per kg

4 påsar Bilar

30:-Ahlgrens, à 160 g. 
Original. 
Ord pris: 59.80
Jämförpris: 46.88


