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Söderåsen – en levande
och hållbar matdestination
Under första lördagen i oktober har du möjligheten att upptäcka ett
smakrikt Söderåsen och du väljer själv hur äventyrlig du vill att din
dag ska vara. Vad sägs om att vandra runt bland gårdsbutiker och
provsmaka delikatesser eller varför inte ta en cykeltur i vildmarken?
Eller en slottstur till sagolika och historiska slott och herrgårdar där
du dessutom kan äta något gott på någon av alla restauranger, kaffe
stugor eller fik som finns här. För långväga gäster finns det sköna
sängar på alla mysiga bed and breakfast.
Allt du behöver göra är att skapa dig din egen favoritrunda och
åka ut och besöka dessa inspirerande platser. Förhoppningen är att
Söderåsens matmarknad ska komma tillbaka nästa år. Fram tills
dess är du välkommen till Söderåsens matrunda.
Att handla lokalt av gårdsbutiker är att stödja en klok resurs
användning som går hand i hand med gastronomi och lokala
råvaror. Att välja grönsaker eller kött från lokala gårdsbutiker
är ett långsiktigt och hållbart val. Söderåsens matrunda är en
trevlig utflykt och vi uppmanar till att besöka gårdar, producenter
och leverantörer året om, från jord till bord. Mer hållbart än så blir
det inte!


DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Barnpyssel
Omslaget: Pernilla Andersson trollband hela Norrehus publik med sin
röst, humor och sina anekdoter.

Hjälp Fido hitta sitt
favoritben igen

Hur ska musen komma fram till osten?

Lilla bilden: Klippans simsällskap, här representerade av Tyra Hjorth
och tränaren Jonathan Skog, växer och frodas.
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Utgivningsdagar
Nummer
Oktober
November
December

Manusstopp
4 oktober
1 november
29 november

Utgivningsdatum
23-24 oktober Halloween, Höstlov, Allhelgona, Fars dag
20-21 november
Black friday, Julskyltningar
18-19 december Jul, Mellandagsrea, Nyår, Trettonhelg
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Vilket djur gömmer sig här?

Vi reserverar oss för ev. tryckfel.
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Super Foam hos Biltvätten

Klippans Biltvätt, ”gör-det-själv-tvätt”, har funnit på Fabriksvägen snart i 15 år.
Nu har biltvätten uppgraderats med högeffektiva Super Foam som
är ett högeffektivt skum som rengör bilen skonsamt. Enkelt att
använda, följ bara tvättinstruktionerna i tvättbåsen för bästa
resultat, avsluta alltid biltvätten med högglans som är avhärdat
vatten för en fläckfri bil. Biltvätten har öppet dygnet runt.
– Super Foam är en skumlösning som rengör fordonet skonsamt och
effektivt. Vi rekommenderar att man kombinerar Super Foam med av
fettning för bästa resultat. Tänk på att hålla ett gott avstånd mellan spol
lansen och fordonet, minst en halvmeter så att det blir en jämn spridning av
skum på fordonet, förklarar Biltvättens Marcus Andersson.

Biltvätten väljer lokalt
När det skulle tryckas upp nya skyltar och instruktioner kontaktade
Marcus Adapt Media som trycker skyltar, dekaler, klistermärken
och allt annat som går att trycka.
– Vi har tryckt skyltar, stripat upp biltvätten och monterat allt. Innan dess
tog vi fram designen. Vi är ett lokalt tryckeri och reklambyrå med allt under
samma tak, förklarar Daniel Kristensson på Adapt Media.
Att agera lokalt innebär att handla av varandra lokalt i största
möjliga mån, något både Biltvätten och Adapt Media väljer att
göra.

NYHET!
Vårt högeffektiva

SUPER FOAM

gör din bil renare än någonsin!

SKYLTAR
i alla storlekar och modeller

Vad vill du skylta med?
Fabriksvägen, Klippan

Storgatan 10, Klippan | 0435-77 90 50 | www.adaptmedia.se
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Matrunda med Smaker från Söderåsen

Första helgen i oktober är det traditionellt sett skördefest. Vanligtvis anordnar
Smaker från Söderåsen vid denna tid en
matmarknad i Skäralid. I år ersätts den
med en matrunda med Smaker från Söder
åsens medlemmar samt andra lokala företag.

Skördefest är en urgammal svensk bonde
tradition. Skördefesten ligger alltid i anslut
ning till Mickelsmäss, som förr satte punkt
för odlingsåret. Då skulle skörden och dju

ren vara under tak. Sedan blev det Mickels ducerade varor. Här finns landets bästa och
fest, ett firande som bara julen överträffade. finaste råvaror. Den pinfärska fisken, de sol
mogna jordgubbarna, potatisen, tomaterna,
I den unika miljön som en gång hade en cen
bönorna, gurkorna, vitlöken, sparrisen,
tral betydelse för den svenska historien kan
kryddt rädgårdarna, de vilda brännvinskryd
du åka runt och smaka på närodlat och när
dorna, osten, hjortarna och lammen som be
producerat. Köp dina personliga favoriter
tar i hagarna. På Söderåsen kan du njuta av
och ta med hem. Söder
närodlad mat i vacker natur. En härlig
åsen är fullt av här
helgutflykt för hela familjen i Skånes
liga gårdsbutiker
vildmark.
med lokala
och närpro
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Kvidinge

VÄLKOMNA TILL OSS PÅ
SÅNNAGÅRDEN I KVIDINGE

Stor gårdsbutik med blommor och
grönsaker, kaffeservering med mera.
Fyra sorters hembakat med kaffe 75 kr

Med djurens välfärd i centrum
Viltkött och charkuterier direkt
från markerna runt Söderåsen

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

ÖPPET ALLA DAGAR KL 13-17

ERBJUDANDE

AN
UNDER MATRUND
-17
lördagen 2/10 kl 10
NYBAK AD BULLE
MED K AFFE 25 KR
www.sannagarden.se • 0739-95 27 63
Vägbeskrivning: I Kvidinge - följ skyltar mot Sånnagården. Kör ca 1,5 km.
Ligger på höger sida bredvid växthusen.

BER
N 2 OKTO Klippan,
A
D
N
U
R
,
MAT
n på VUX

ildninge
h kaffe.
Bageriutb
r kakor oc !
e
lj
ä
s
h
c
kommer o l 10-14. Välkomna
Öppet k
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PROVSMAKNING
AV VÅRA GODA JULDELIKATESSER
JULSKINKOR – KALLRÖKT – ROSTBIFF – M.M.

Varmt välkomna!
2 OKTOBER
Välkomna att provsmaka vår egna omtalade
TRADITIONSSILL som blivit ett måste på
mångas bord – högtid som vardag!

Ordinarie öppettider
tor 12-17, fre 10-18, lör 10-15, sön 10-14
Vår webbshop är alltid öppen
Förbeställ gärna lamm-, gris- och nötkött på
www.dinköttlåda.se

Dymöllans Ålrökeri ligger i natursköna omgivningar
där Klövabäcken ramar in familjeföretaget. Här finns
förutom ett rökeri även gårdsbutik och restaurang som
serverar många delikatesser av allra högsta kvalitet.
SEJRBO & SON AB • Dymöllans Ålrökeri • Tel: 0435-152 43
www.dymollansalrokeri.se • Öppettider: Tis-Fre 10-17 • Lör-Sön 10-16

0435-210 00 | Övarp 4082, 264 94 Klippan
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Skördefest – 2 okt, kl. 13-16
Vi gillar permakultur och återbruk!
Ekologisk utomhusrestaurang.
Njut av fantastisk mat i en sagolik miljö.
Boka genom e-mail till: info@ekoforia.se.
Mer info: www.Ekoforia.se

En smak av
Italien och Medelhavet.

Italiensk Hantverksglass

Glassbutiken öppen!
Halvliters glasspaket med
handgjord italiensk Gelato.

Tavernan i Källna öppnar 15:30
i samband med fredagsmyset.

Onsdag-söndag kl 13-18 (fram till 3/10)

Agards väg 13, Källna

Norra Kyrkogatan 9 i Kvidinge

Vi stödjer ROSA BANDET
under oktober! Vi skänker
3 kr per såld prinsessbakelse
och 1 kr per såld prinsesskula
till Rosa bandet.

VIKING FÅGEL

som
Familjeföretaget
gar,
föder upp kycklin
gäss
h
kalkoner, ankor oc
Öppet:
Fredag kl 14-18
Lördag kl. 10-13
Nya Axtorpsvägen 372
266 91 Össjö

Ljungbyheds Konditori

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

Skolgatan 2 • Tel. 0435 - 44 17 22

Öppet: Mån-fre: 7-17, lör-sön: 7-16

Njut av god mat hos oss!
SKÖRDEFEST PÅ BJÄRHUS

mjölkfritt – 100% gluteNfritt – vegaNska alterNativ fiNNs

en del av ”Smaker från Söderåsen”

LÖR 2 OKTOBER KL 10-13
Liten höstmarknad
med olika utställare
Extra bra pris på ekologiska,
nyskördade grönsaker
Grillad korv och Gofika
bjarhusgardsbutik.se

OKTOBERERBJUDANDE

%
0
5

ROSOR OCH PERENNER
(gäller endast varor i lager)

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

Följ oss gärna på:
bjarhusvaxtbutik och
Bjärhus Växtbutik AB

Butik i laNthaNdelsmiljö
hälsoprodukter – sköNhetsprodukter – iNredNiNg

Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75
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Dubbeljungfru,
16-delsmått för
brännvin.

Ann-Kristin och Lise-Lotte
var nöjda med dagsturen.

På smakresa i Halland tillsammans med ResTeamet

Nu kan ResTeamet äntligen ordna utflyk- och handla av delikatessortimentet av sylt,
ter och andra resor igen.
marmelad, gelé, chutney, saft, glögg, mous
serande drycker, must, torkad frukt, frysta
En glad busschaufför och förväntansfulla
bär och mycket mer. Här fanns också ett
resenärer reste till Halland för att äta och
stort utbud av produkter som inte säljs i
upptäcka en del av allt det goda. Halland är,
andra butiker – handgjorda rårörda lingon
liksom Söderåsen, känt för sina fina gårds
och sylter och marmelader på hink.
butiker, restauranger och caféer.
Dagens första stopp var på Kvibille Gäst
givaregård och för
middagsfika. Anders
Emanuelsson, som driver Kvibille Gäst
givaregård tillsammans med familjen, berät
tade om Kvibilles historia efter det bjudits på
kaffe och förmiddagsfika. Kvibille är känt
för sitt gästgiveri och mejeriet. Kuriosa är att
1928 kom Cheddarosten till Sverige via Kvi
bille mejeri och de är sedan dess ensamma i
Sverige om att tillverka ädelost och cheddar.
Kvibille Ostbod finns inne på Gästgiveriet.
Nästa stopp var syltfabriken Hafi, Hallands
fruktindustri, där det bjöds på äppelmust

kan mycket väl tänka mig att åka hit själv igen.
Får alla tips och godbitar när man reser med Res
Teamet. Chaufförerna väljer alltid småvägar så
även resan blir en utflykt med vacker natur utanför.

Efter en färd på slingriga skogsvägar kom
vi fram till Ulvereds hjorthägn där hjortar
na stod utanför fönstren till restaurangen.
En buffé av rostbiff på hjort, varmrökt vild
svin och grillspett med dovhjortsfärs till
sammans med potatisgratäng, sallad och
Isländskt rågbröd dukades fram. Makalöst
gott och väl värt ett besök. Även här fanns
Två av resenärerna, Ann-Kristin från Påarp det en gårdsbutik att handla i.
och Lise-Lotte från Åstorp brukar åka med
Mätta och belåtna avslutades resan vid
ResTeamet:
gårdsbutiken på Wapnö med en ljuvlig efter
– Det är alltid lika trevliga resor och chaufförer.
middagsfika i slottscaféet. Innan avfärden
Som vi längtat att få komma ut och resa. Dags
hem fanns det tid att besöka deras gårds
turer är väldigt trevliga, passar oss perfekt. Mycket
butik och korna på gården. En buss med
bra resa idag. Kvibille var trevligt och fint fram
mätta och nöjda resenärer åkte sen hemåt.
dukat, ingen stress utan det är lagom med tid på
varje ställe. Trevligt besök hos Hafi gårdsbutik, Tack ResTeamet för en trevlig resa!

”Dagsturer är väldigt
trevliga, passar oss perfekt”
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Er
Byggare
– ett omtyckt byggföretag

En köks- eller badrumsrenovering innebär en investering som
både är värdehöjande för bostaden och något som skapar ökad
livskvalitet.
Ett smart och i längden billigt sätt är att använda sig av en bra bygg
firma. Er Byggare i Klippan är erkänt duktiga och omtyckta för sitt
arbete. De är så pass duktiga att de fått sätta upp en gräns för hur
långt bort de åtar sig jobb.
– Vi är ett lokalt företag med bred yrkeskunskap och vi arbetar uteslutande
utifrån nöjd kunds perspektiv som innebär kvalitet från idé till färdigt resul
tat. Badrum, och även kök, är bland de mest kostsamma renoveringar som
du kan göra. Därför är det viktigt att det blir rätt från början. Vi arbetar
som totalentreprenörer åt dig som kund, d.v.s vi tar hand om din renovering
från början till slut, säger Fredrik Hjorth.

Fördelar med Er Byggare
Vid alla byggprojekt, nytt som renovering, är det fördelaktigt att
välja Er Byggare. Med Er Byggare får du projektledning och alla
delar i processen i ett paket. Badrums- och köksrenovering kräver
en mängd olika arbetsgrupper som snickare, elektriker och rör
mokare inblandade.
– Vi sköter alla delar av arbetet vilket innebär stora besparingar i form av
tid och även kostnader för dig som kund. För oss är det viktigt med nöjda
kunder och att vi kan leverera i tid och ett resultat över förväntan samt till
ett fast pris. Om det uppstår oklarheter tar vi direkt en diskussion och löser
saken, förklarar Fredrik.

Fredrik hälsar er varmt
välkomna till Er Byggare.

Före och efter renove
ringen av en tvättstu
ga/groventré (ovan) och
ett badrum (nedan).
Ny kakel och klinker,
samt ny inredning och
vitvaror.

WOW känsla
All renovering ska skapa en känsla av Wow! Med hjälp av kakel
och klinker kan man skapa ett helt nytt badrum och tvättstuga. En
tvättstuga med vackra detaljer, smarta lösningar och välplanerad
förvaring är mycket trevligare att arbeta i. Ett ljust och fräscht bad
rum med ljusinsläpp och stilrena detaljer ger hela rummet och huset
ett lyft. Vi tillbringar tre år under vår livstid i ett badrum, därför är
det viktigt att vi trivs och tycker om vårt eget badrum. Glädjen över
ett nyrenoverat badrum är oslagbart. Att anlita Er Byggare, som
ansvarar och tar hand om hela badrums- eller köksrenoveringen
samt har rätt kunskaper, erfarenheter och försäkringar, är en trygg
het för dig som kund. Många nöjda kunder vittnar om det.

Resultatet av denna köksrenovering kan bäst beskrivas
med orden luftigt, ljust, fräscht och praktiskt.

m inte
Psst… Glö roffs
är p
att vi även rby ten !
på fönste
En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Följ oss på

Byggnadsställningar med trygghet

– Det säkra valet!

070-816 61 33 • www.friisscaffolding.se
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Golvläggare med stort kundfokus
och Kvidinge Golv har lagt nytt golv i de
offentliga utrymmena och på toaletten och
badrummet.
– Fördelen med plastmattan vi lagt är att den är
slitstark och lätt att städa. I våtrummen har vi
Kvidinge Golv AB drivs och ägs av Carsten
lagt samma matta och plastmatta på väggarna. I
Andersen som arbetat som golvläggare i 21
köket håller vi på att sätta kakel. Vi är specialister
år och till sin hjälp har han Tim som är lär
på plastmattor och badrum, men vi sätter även
ling.
kakel och klinker, berättar Carsten.
– Jag letar alltid efter duktiga golvläggare att an
ställa, men det stora problemet är att hitta personal
som håller den höga standard vi vill hålla. Vi har
ett rykte om att vi gör bra jobb och är noga med
detaljer. Har vi lovat en sak ser vi alltid till att lösa
det och vi gör alltid det lilla extra för kunderna. Vi
brukar även erbjuda kunden att fixa mer än bara
golvet, för att underlätta för dem, säger Carsten. Fördelen med att lägga plastmatta istället för
kakel och klinkers är att det är betydligt billi
Jobbet som golvläggare är varierande, ingen
gare och bli snabbt klart. Kakel och klinkers
dag är den andra lik och eventuella problem
kan kännas lyxigare. I Adapt Medias nya
måste man lösa efter eget huvud.
lokaler har Kvidinge Golv lagt textilplattor
– Två fördelar med yrket är att alltid få jobba
som skapar en heltäckande matta. Fördelen
inom
hus och alla kunder som blir glada och
med textilgolv är att det skapar en tystare
positiva när de får nytt och fräscht, säger Tim.
miljö och en trivselkänsla.
– Vi kan ge råd och tips både med planering och
Olika golvprojekt
Ett stort entreprenadjobb har varit på Segra materialval. Det viktigaste är alltid att kunden
gymnasiet vars uppehållsrum byggts om blir nöjd med resultatet, avslutar Carsten.

Med lång erfarenhet och stor kunskap
förser Kvidinge Golv AB sina kunder
med golvläggning på många olika slags
ytor och material.

”Har vi lovat en sak ser
vi alltid till att lösa det
och vi gör alltid det lilla
extra för kunderna.”

KONTAKTA OSS FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT!
Mail: kvidingegolv@hotmail.com

WWW.KVIDINGEGOLV.SE
Följ oss gärna på
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Ljus i tillvaron, fest i köket
Hos Söndraby El kan du köpa vitvaror hjälp att hitta rätt produkter eller få svar på
som kyl och frys, diskmaskin eller tvätt- dina frågor.
maskin och torktumlare.
– Vi säljer och installerar vitvaror som kylskåp,
Allt som är elektriskt, när det kommer till tvättmaskiner, diskmaskiner men också damm
apparater och tillbehör för ditt hem, finns sugare och luftvärmepumpar. När det gäller tvätt
maskiner frågar många om självdosering och
här.
– Vi installerar, levererar och återvinner dina torktumlare med luftvärmepumpteknik med lägre
gamla vitvaror. Hos oss hittar du allt, har vi inte förbrukning. Ingen onödig förbrukning med andra
det i butiken kan vi beställa hem det via Elons ord, förklarar Magnus.
hemsida. Genom att vara en del av Elon kan
Söndraby El hjälper till med alla former av
vi säkerställa att du kan fortsätta handla till
elektriska installationer, såväl till företag,
konkurrenskraftiga priser lokalt här i Klippan,
privatpersoner, lantbruk m.m.
berättar Magnus Wilhelmsson.
– Vi är specialister som verkligen kan vår sak,
Personal med mångårig erfarenhet av vit alla elinstallationer sköts av några av våra proffs,
varubranschen är en trygghet för dig att få säger Magnus.

Järnvägsgatan 28, Klippan
0435-139 60 | klippan@elon.se
Öppettider:
Måndag – Fredag 09:30 - 18:00
Lördag 09:30 - 13:00

Erbjudandet på dammsugare och spis gäller t.o.m. 3/10 2021
eller så långt lagret räcker. Erbjudandet på luftvärmepumpar
gäller t.o.m 21/11 2021 eller så långt lagret räcker.
Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

Proffsens köksredskap
En nyhet för alla matälskare, Professional
Secrets som kommer att göra dina matlag
ningsdrömmarna sanna, finns nu till för
säljning i butiken. Från grytan på spisen till
de inbjudande accessoarerna på matbordet,
alla produkter från Professional Secrets
har tagits fram av kockar i nära samarbete
med formgivare. Kolstålspannor med lång
levnads
tid och med naturlig non-stickyta,
”seasoning” är ett exempel.
– Ett personligt möte betyder så mycket mer än
pris och kampanj. Vi kan våra produkter och det
personliga mötet tillsammans med vår kunskap är
det som byggt en långvarig och förtroendefull rela
tion med våra kunder och får dem att komma till
baka. Även om det kan gå långt mellan besöken,
avslutar Magnus med ett leende.
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Snygg och elegant i höst

Höstens nyheter har kommit in hos
Basthi och kläderna visades upp vid
en modevisning.
Gästerna i butiken åt en lättare lunch
och fick känna på plaggen när modeller
na visade upp höstens kollektion.
– Så snyggt höstmode! Kom in i butiken
så hjälper vi dig att hitta det rätta, hälsar
Carina Nilsson.
Basthi är klädbutiken i Klippan som har
det senaste modet med bra passform och
tidlös design som får kvinnor att känna
sig vackra.

Avloppsspolning

Rörinspektion

Underhållsspolning

Taktvätt

JOUR DYGNET RUNT www.ljungbyhedsspolservice.se

Hem-, flytt- och
kontorsstädning
50 % direktavdrag
genom RUT

Vi lämnar alltid
kvalitetsgaranti!

info@rena-rum.se • 0733-906 837 • www.rena-rum.se

Crazy
September

Dra en lott,
få 5, 10 eller 15%
rabatt på en vara.
Välkommen!

Storgatan 32 i Klippan

12

fixar stilen i höst
Hösten är på ingång och det är dags för nya skor. Det är hög
tid att ta av sig sommarskorna och glida in i ett par nya och
sköna höstskor. Det finns inga andra ”plagg” som kvinnor
har så starka känslomässiga band till som sina skor.

Gunns Mode är kända för sin kunskap, professionalitet och
höga kvalitet kombinerat med personlig service när det gäller
mode. Förutom det senaste modet i kläder, smycken och väs
kor är sortimentet utökat med skor. Genom att ändra om i
butiken och bygga om på lagret lyckas de hålla klädsortimen
tet lika stort samt att exponeringen har förbättrats.
– Vi gör en storsatsning på skor, många vill prova skorna innan
de köper dem. En fysisk butik med allt från topp till tå. Vi har
kläder, underkläder, strumpor, smycken, väskor, hattar och nu även
säsongens snyggaste skor. Vilket är perfekt för då behöver du endast
besöka en butik för att hitta allt och dessutom hjälper vi dig att
kombinera med personlig touch, berättar Helena.
– Vår butik är fylld med spännande nyheter. Kom in och prata
med oss så hjälper vi dig att hitta rätt skor, fortsätter Helena.
Satsningen på skor som är närproducerade, skor från
Europa får kallas närproducerat i jämförelse till den sto
ra mängden skor som tas in i Sverige från Asien. Bland
märkena finns Rosa Negra och Charlotte of Sweden som
är svenskdesignade, bekväma skor av högsta kvalitet och
tillverkas i Portugal och Turkiet samt Tamaris som också
erbjuder skor för alla tillfällen.
– Skoinköp görs direkt från leverantören TD Brands i
Broby och det har redan blivit flera turer dit för inköp
och komplettera med storlekar av skor som sålt slut. Det
är suveränt att kunna ringa dem och beställa,
finns skorna på lager har vi de inom två dagar,
avslutar Helena.
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Höstens
härliga
mode
- allt från
topp till tå

Välkomna!

Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-13

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

Gilla oss på
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PRISFEST

Nytt kök
i höst

PÅ MÖBLER

Matgrupper från 2.995:-

10%

Kostnadsfri

planering,
skiss och offert.

(Kan ej kombineras med andra erbjudanden).
Gäller t.o.m 31/10

Se hela vårt inomhus-sortiment på
venturedesign.se

ALEKS
KÖK

042-14 66 10
www.aleksmobler.se
info@aleksmobler.se

Välkommen till oss i Tullssonhuet på Hembygdsgatan 2

Montering ingår alltid!

Öppettider
Mån-fre 10-18
Lördag 10-14

Ta med denna annons till
butiken och få 10% i rabatt
vid köp av komplett matgrupp.

Öppettider
Tis-fre 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15

073-53 24 460
www.ahlinsmobler.se
info@ahlinsmobler.se
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Köket är hemmets hjärta
Ett besök i Tullssonhuset och du har allt till ditt nya kök.

Pernilla Andersson

Ahlins möbler och Aleks kök har gemensam utställning av inred
ning för kök samt möbler. Ett besök ger inspiration och idéer till ditt
nya kök, ett kök som du stolt kan visa upp för släkt och vänner, och
som ger dig en skön känsla.
– Varmt välkommen att titta, boka ett möte och planera ditt nya köket. Vi
skräddarsyr allt efter ditt behov och drömmar, säger Dragan.

Det var en oförglömlig kväll för alla som var i Norrehus
trädgård på Pernilla Anderssons konsert. Pernilla trollband
publiken med sin röst, humor och anekdoter.

Kommande års kökstrend är samspel mellan trä och färger i köket.
Färgen i köket ska framhäva träet, kontrasten mellan kalla färger
och mörkt, varmt trä är också ett bra sätt att sätta fokus på träet.
Konsten är att få färger och material på köksluckor, bänkskivor,
väggar och golv att hänga samman, så att helhetsintrycket mättar
din längtan efter färger.

på Norrehus
Det är på den lilla, intima scenen som de största upplevelserna och
bästa konserterna spelas. Musik ska i högsta grad upplevas live, i
dagens digitala tidsålder är livemusik mer nödvändig än någonsin
för att skapa kontakt mellan människor. Norrehus och dess musik
scen är fyren som ger ljus åt fantasier och drömmar, tar oss till
nya platser och väcker gamla minnen till liv. Konserter ger oss den
starkaste känslan av liv och upplevelse.

Köksmöbler till oslagbara priser
På Ahlins möbler hittar du ett brett sortiment av både inomhusoch utomhusmöbler. Här hittar du sköna soffor, matgrupper till
extra bra pris och sängar att vakna utvilad i. Fina kvalitetsmöbler
till bra pris som gör ditt hem till en plats att älska.
– Som en fristående möbelaffär med många olika leverantörer finns det
många populära möbler att välja mellan och det som inte finns hemma kan
vi beställa hem. Min vision är inte att sälja produkter i en näthandel, för
mig är den personliga kontakten med varje kund i butiken viktig, berättar
Niklas.

Uppgradera dina vitvaror
Ett kök ska även vara funktionellt
och kul att arbeta i. Rätt vitvaror
gör det möjligt. Om du vill göra
din vardag enklare kan du välja
intelligenta vitvaror som du kan
styra med mobilen. Tänk på att
det är bättre för miljön att byta
ut gamla modeller mot nyare och
mer energisnåla alternativ.
– Kylskåp kan dra ganska mycket el,
kolla därför energimärkningen, det
sparar du pengar på i elräkningar.
När du ska ha en ny spis så är induktion att rekommendera då plattan blir
varm väldigt snabbt, säger Benny.
Kom in till Pantzars Ljud & Bild så får du personlig hjälp med allt
inom vitvaror och hemelektronik.
– Vi hjälper dig med leverans och inkoppling av produkter samt bortforsling
av dina gamla produkter vid köp av nya, avslutar Benny.

Vi höststädar
våra lager!
Kyl-/fryskombination

1.295:-

895:-

31%

•
•
•
•

Sladdlös skaftdammsugare
Få två smarta lösningar
i en! Använd på både
mattor- och hårda golv
samt möbler, höga ytor
eller hyllor, tack vare en
löstagbar handhållen
enhet.
ELECTROLUX ERGORAPIDO
EERC70EB

A
G

UltraSilencer
dammsugare
•
•
•
•

Vit
185 cm
314L kapacitet
Frostless-teknik

•

ELECTROLUX EUSC66-SB

GORENJE RK6192EW4

A

S-Bag
Motion Control System™
Tyst: 64 dB
Multi-room system™ 12 m räckvidd
Tvättbara filter

E

G

5.995:-

4.495:-

25%

1.995:-

1.495:-

25%

C
7.995:-

5.995:-

Effektiv hantering
av tvätten

25%

•
•
•

•
•

Prissänkt 2.000:-

Med speedPack M kan du
tvätta snabbare.
Stor LED-display
iQdrive-motor med 10 års
motorgaranti - effektiv,
långlivad och tyst
waveDrum: tvättar både
skonsamt och effektivt
9 kg kapacitet

SIEMENS WM14UUB8DN

20%
rabatt och 5 års garanti
på utvalda produkter.

Priserna gäller 23/9–3/10-21. Med reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

Finns även
i rostfritt
utförande

7.995:-

6.396:-

6.995:A
G

D

5.596:-

6.995:-

20%

5.596:A
G

20%

20%

D

Rymlig diskmaskin med låg ljudnivå
En diskmaskin som rymmer hela 14 kuvert och som har
låg ljudnivå (44dB). Autodisk, tidssparfunktion samt
flexibla korgar med höj och sänkbar överkorg för att du
ska få plats även för högre tallrikar och glas.
CYLINDA DM3138

Energisnål tvättmaskin

Värmepumptumlare

•
•
•
•
•
•

Maskinen rymmer 8 kg tvätt och har
15 olika program med bland annat
uppfräschning och tidsprogram.
• Innerbelysning
• Fördröjd start
• Luftningsprogram
• Indikering för full
kondensvattenhållare

Skonsam multitrumma
Extra sköljning
Induktionsmotor - tystare gång
Snabbtvätt
8 kg kapacitet
1600 varv

CYLINDA FT4286C

20%
rabatt och 5 års garanti
på utvalda produkter.

CYLINDA TVP4282

A

10% rabatt

G

A

F

G

på alla övriga
Cylindaprodukter!

9.495:8.495:-

6.796:-

20%

Keramikspis för dig med stora kastruller
En keramikspis med 2 stora kokzoner varav två är
expanderbara. Bland ugnens 11 funktioner hittar du
till exempel timer, stektermometer, intensivgrill och
pizzafunktion. Utrustad med 4-glas ugnslucka samt extra
fläktkylning för en extra sval spisfront.
CYLINDA S 6364 KVE

F

7.596:-

8.495:-

20%

6.796:-

Frostfri frys
underlättar
vardagen

Rymlig kyl som
ger bra koll
på matvarorna

En självavfrostande frys
med No Frost-teknik är
en tyst kompis som bara
sköter sig själv. Fina stora
utrymmen gör det enkelt
att lasta in och plocka ut
livsmedel.
• 38dB
• Självavfrostande
• Big box
• Snabbinfrysning med
automatisk återgång

Dual Flow-teknik ger
jämn och fin fördelning
på kylan. Bra hyllplan
och rymliga lådor ger
god överblick vad som
finns i skåpet.
• 35dB
• Belysning med LED
• Dynamisk kylning
• Kylfläkt

CYLINDA F7485NVF

CYLINDA K7485HF

20%

Torktumlare, 8 kg

5 års
garanti

Dina stickade plagg,
t-shirtar, skjortor - plaggen
du har på dig varje dag behöver tas om hand på ett
särskilt sätt för att de ska
kännas speciella. SensiDry®tekniken använder låga
temperaturer och ser till att
plaggen aldrig utsätts för
onödig värme.

På delar av vårt sortiment ger vi extra
lång garanti. Dessa produkter bär
vår symbol. Garantin omfattar fel på
produkten som orsakats av materialoch produktionsfel och gäller endast
varor som köpts för privat bruk.

AEG T7DBL831G

8.995:-

7.995:-

11%

Spara 1.000:-

Välj vitt
eller rostfritt
utförande
A
G

A

C

G

8.495:-

7.495:A
G

C
8.995:-

7.995:-

12%

C

6.995:-

5.995:-

14%

Frontmatad tvättmaskin 7 kg
Kvalitetsplagg tål flitig användning, medan
vardagsplagg kräver mer omsorg. Våra
tvättmaskiner justerar cykeln genom att
minimera den vatten- och energiförbrukning
och tid som krävs för att tvätten ska bli riktigt ren.
AEG L6FBL742I

Epilator: Lenare efter varje drag

Styr diskmaskinen med app
•
•
•
•

EfficientDry: förbättrat torkresultat genom automatisk dörröppning
Flexkorgar
SilencePlus: fantastiskt tyst, endast 44dB
Home Connect: Trådlös fjärrstyrning via smartphone
eller surfplatta

BOSCH SMU4ECI15S

895:-

595:-

Ett epilatorhuvud som är 30% bredare och kan röra sig 90° för att kunna följa kroppens
former. Ett Double Disc System med två skivor och 60 pincetter som gör din hud lenare för varje drag.
PANASONIC ES-EL2A EPILATOR

34%

11%

Köksmaskin

Finns även
i rostfritt
utförande

Köksmaskinen har en
slimmad design, stabil
konstruktion och en
motoreffekt på 700W.
Med tio hastigheter
och pulsfunktion kan
du justera maskinen
helt efter dina behov.
En stor bunke på fem
liter, visp, degkrok,
spatel och stänkskydd
ingår.
CHAMPION CHKA200

Självavfrostande
stilren kyl-/frys
Med stabila metallhandtag
och stora rymliga hyllplan
är det lätt att plocka i
och ur livsmedel. Genom
Dual flow-teknik sprids
kylan jämnt och ger rätt
luftfuktighet i hela skåpet.

995:-

795:-

20%

CYLINDA KF7485NEHE

A
G

5.495:-

3.995:Tvättmaskin
•
•
•
•
•

8.495:-

5.995:-

27%

WaveActive-trumma
AutoWash
Användarvänligt gränssnitt
AllergyCare
StableTech

4.995:-

20%

Kondenstumlare
•
•
•
•

Kondensklass A
Användarvänligt gränssnitt
AirRefresh
Sportprogram

GORENJE DE7B

AutoWash väljer det bästa Sär skild vård av babykläder
programmet för din tvätt!
Frukt- & svamptork

299:- 40%

6.796:-

17%

GORENJE WE64S3

499:-

E

En smidig och lättanvänd produkt för
att torka dina favoritfrukter, -svampar,
-kött osv. När du torkar mat avlägsnar
du allt vatten från råvaran. Att torka
frukt, svamp och kött är ett effektivt
sätt att bevara dem tills när du vill
använda dem. Torkningsprocessen
bibehåller alla viktiga vitaminer,
näringsämnen och smaker i livsmedlet.

Trimma med otrolig kraft och kontroll
Skäggtrimmer med högt vridmoment och trimmar alla
längder från 0,5 mm till 30 mm. Levereras med ett
tillbehör för detaljtrimning. Nu kan du ta kontroll över
ditt utseende.
PANASONIC ER-GB96-K503

1.099:-

849:-

CHAMPION CHSFT100

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

Föreningssidan

Hoppfull framtid
Årets USM i Norrköping i friidrott innebar framskjutna placeringar för friidrottarna från Klippans friidrottsklubb.
Många spännande och jämna dueller mot övriga Sverigeeliten gav
till sist en rik medaljskörd med hem till Klippan. Emilia Franzén
tog silver på 100 meter (12,04) och brons på 200 meter (24,30). Leo
Göransson tog brons både i längd (6,65) och diskus (45,74). Wilma
Nilsson tog brons i kula (13,11) och Linnéa Säfström tog brons i
längd (5,47) och tresteg (11,46). Tilda Persson missade finalen med
en hårsmån på 300 meter häck.
Gruppens tränare, Lotta Andreasson, som till vardags är idrotts
lärare är nöjd med sina adepters resultat och säger:
– Flera av våra tävlanden ska egentligen inte kunna hävda sig i individu
ella grenar eftersom de är mångkampare och inte specialister. Alla har ett
extremt träningsflit och bra tävlingshuvud vilket ger resultat. Jag är oerhört
glad över deras framgångar och gläds med var och en. Emilia har gått på
friidrottsgymnasiet det senaste året och har utvecklats enormt och passerar
snart ner under 12 sekunder på 100 meter. Linnea är ny i gänget sedan
november och är ett fantastiskt nytillskott i gruppen. Wilma och Emilia del
tog även i Ungdomsfinnkampen den 4-5 september på Stockholms stadion.

Bra flyt för Klippans simmare
Klippans simsällskap fyllde 50 år 2020 och föreningen växer
och frodas.
Andelen barn på simskolorna blir allt fler och många fortsätter
att träna och tävla. En av de ideella ledarna, Johanna Ljung, till
delades Sparbanksstiftelserna i Skåne och RF-SISU Skåne idrotts
ledarstipendium i år och chefstränare Jonathan Skog var iväg med
klubbens simmare den 16-18 juli på svenska ungdomsmästerskapen
SumSim i Kungsbacka Badhus. 525 ungdomar i åldrarna 16 till 21
år från 71 klubbar gjorde upp om medaljerna. Tyra Hjorth från
Klippan kom på en 5:e plats.
– Vi har en bra sammanhållning i föreningen där alla stöttar varandra.
Engagerade och kunniga tränare gör att vi kan satsa underifrån och behålla
simmare. Helgens läger på friluftsbadet där vi kan umgås, simma och ha
teambuilding är ett bra exempel på hur föreningens ledare ställer upp och
fixar. Vi får alla förutsättningar att satsa och utvecklas, säger Tyra.

n
g
e
r
j
l
Plötsligtmeda
i Vinslöv

Lördagen den 14 augusti arrangerades Junior-DM för SkåneHallands Tyngdlyftningsförbund i Vinslöv.
Klippans kraftsportsklubb deltog med åtta lyftare i de olika vikt
klasserna med mycket fina resultat som följd. Totalt 2 guld, 2 silver
och 2 bronsmedaljer lyftes med hem till Klippan. Två snöpliga
fjärdeplatser men känslan var ändå god hos alla när lyftarna och
deras tränare åkte hem efter en rolig tävling med bra sammanhåll
ning och fina resultat. Värt att nämna är att Alexander Kjellberg
satte distriktsrekord i sin viktklass.

Tack till Föreningssidans
sponsorer! sponsorer!
Tack till Föreningssidans
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Snart är hjulen slut
En epok tar slut när Mats Jonsson stäng- Trender och kunder
er Ekstrands cykel efter att Mats jobbat i Trender har kommit och gått, från mini
butiken i nästan 50 år.
cyklar på 60-talet till Mountainbikes och
boomen med landsvägscykling i början av
Från början hittade man cyklar, mopeder,
2000-talet. Idag är det många som köper el
sportartiklar, jakttillbehör, vapen och radio
cyklar, personer som aldrig skulle kommit ut
apparater i butiken. År 1965 blev butiken en
och cyklat annars. Det är vanligt att familjer
renodlad cykel- och mopedbutik. Genom
köper Mountainbikes och sedan är ute och
alla år har det varit en välsorterad cykelbutik
cyklar tillsammans.
med auktoriserad verkstad.
– Att det varit roligt har gjort att jag hållit på så
– Jag började i butiken på heltid 1972-73, innan
länge. Förr tog man hand om sin cykel på ett helt
dess hjälpte jag till efter skolan. Min far och hans
annat vis även om det börjat gå åt det hållet igen i
vänner cyklade mycket samt åkte Vasaloppet.
takt med att folk köper dyrare cyklar. Instegsgrän
Pappa gav mig en racer så jag kunde följa med ut
sen har blivit högre, folk vill ha det bästa direkt,
och cykla. På den vägen är det, så genom åren har
förklarar Mats.
jag haft 15-20 olika racercyklar. Idag har jag endast
en racercykel kvar hemma och ytterligare fem cyk Det finns två stora cykelbutiker i Klippan
lar av olika karaktär. Det blir inte fler cyklar, men tack vare många kunder utifrån.
de ska användas desto mer. De senaste åren har – Kunderna är det som jag kommer att sakna,
det blivit mycket Mountainbike, berättar Mats. träffat mycket människor genom åren och fått fle
ra stamkunder som reser till Klippan för service
Livet som pensionär innebär att trädgården
eller att köpa en ny cykel. Klippanfolket är trevliga
som är eftersatt ska tas tag i och fler egna
och ett bra folk, avslutar Mats.
cykelturer kommer hinnas med.
– Sen kan jag träffa mina syskon mer frekvent nu Tanken är att ha öppet fram till årsskiftet
när jag kan köra och träffa dem när jag vill, när och sälja ut det som finns i butiken efter
det inte finns några tider att passa, säger Mats. hand.

LAGERRENSNING!
– CYKELAFFÄREN I CENTRUM –

Ekstrands cykel och vapenaffär
på Storgatan under 1940-talet.
Foto: Axel Blomgren

FÖRE

EFTER

BUTIKEN UPPHÖR 31/12

UTFÖRSÄLJNING
PÅGÅR!
Barncyklar och mycket mer
OBS! Nya öppettider.
Torsdag-fredag – 9-18, lördagar – 9-14

EKSTRANDS CYKEL

0435-71 14 13 • Storgatan 17, KLIPPAN
Öppet fr 1/9: torsd-fred 9-18 • Lörd 9-14

Du vet väl att vi har

PRISGARANTI på tapeter?!
Det innebär att om du hittar en likadan produkt, till ett
lägre pris någon annanstans, matchar vi det priset.
Följ oss på:

Öppet:
Må-fr 7-18
Lö 9-13
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Destination Söderåsen går in i slutfasen
Fredrik Kocon som är projektledare för LEADER-projektet
Destination Söderåsen berättar om framtidens planer.

Nu är projektet Destination Söderåsen snart slut. Vad händer efter?
– Det är med glädje vi kan se att oförutsedda händelser tvingat oss att tän
ka om och använda projektet för att framtidssäkra destinationen utifrån
hållbarhet, självmarknadsföring och kunskapsöverföring. Vi har lyckats
genomföra mätbara aktiviteter utifrån en vision och marknadsförings
plattform skapad gemensamt med näringen. Vi har byggt upp grunden
för ett lärande och en akademi som är tillgänglig 24 h om dygnet 7 dagar
i veckan.
– Vi har även fått igenom ett tvåårigt projekt som tar vid där nuvarande
projekt slutar. Det innebär att det konkreta arbetet med att ligga i fram
kant inom hållbarhet, självmarknadsföring och kunskapsöverföring kom
mer utvecklas och praktiseras vidare. Utöver detta kommer fokus ligga på
att bygga upp nätverk av servicepunkter för besökarna på olika platser på
och runt om Söderåsen. Med servicepunkter menas platser som erbjuder
mer än sina egna primära tjänster. Tex. kan det vara ett boende som er
bjuder cykeluthyrning genom samarbetspartners m.m.

Nytt Familjerally med Lions
Lions Club Klippan gör om succén från i våras och kör ett nytt
bilrally i höst.
– Det blir söndagen den 17 oktober mellan 13-15 och vi hoppas på en fin
höstdag så vi kan upptäcka skiftningarna i naturen, hälsar Sven Johans
son från Lions.
Upplägget blir i stort sett samma som innan, dock med en ny
sträckning.
– Ni är alla välkomna att hjälpa Lions med sitt arbete. Allt överskott går till
Barndiabetesfonden, avslutar Sven.

På vilket sätt har projektet skapat värde för Söderåsens verksamheter?
– Söderåsens verksamheter har varit med att utarbeta visionen, varu
märket och kravställning på utbildningar. Projektet har tillsammans med
verksamheterna skapat en plattform som bidrar till att vi både kan ut
vecklas och marknadsföra oss som en hållbar destination.

Vad händer i det nyligen beviljade projektet Söderåsen 2.0?

LEADER-projektet Destination Söderåsen är ett
samarbete mellan Söderåsens Nationalpark, Bjuvs kommun,
Klippans kommun, Svalövs kommun och Åstorps kommun.

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

– Söderåsen 2.0, som startar efter årsskiftet, möjliggör samarbeten på en
ny nivå genom att både lyfta Söderåsen och dess portar/områden med
fokus på hållbarhet och kundupplevelse. I grova drag handlar det om
att i Söderåsen 2.0 ska vi tillsammans stärka platser på Söderåsen som
tex. Billesholm, Kågeröd, Tingvalla, Ljungbyhed, Röstånga med flera.
Projektet ska även vara en katalysator för att skapa kundupplevelser och
event på dessa platser

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

Information från Klippans kommun

Bibliotekens
öppettider
KLIPPAN
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

13-19
10-17
10-17
stängt
10-17
10-13
13-16

LJUNGBYHED
Tisdag
Torsdag

13-17
15-19

ÖSTRA LJUNGBY
Måndag
Onsdag
Meröppet dagligen

15-19
09-13
09-21

23

ANGE L ÄGET
Lördag 2 oktober kl 17.00 i S:t Petri kyrka
Filmvisning! prisade dokumentären Drömprins
Musik! med Helena Josefsson
Samtal! med medverkande och gäster

Tidningsrummet öppnar kl 9 må-fr.

Med reservation för ändringar.

Tänk på att hålla avstånd.

www.bibliotekfh.se
Fri entré, men gratis sittplatsbiljett behövs och hämtas i förväg på Klippans Bibliotek
eller pastorsexpeditionen vid S:t Petri. Läs mer på klippan.se/upplevagora



Näringslivet i Klippans Kommun: Framstående Klippanföretag

Åtråvärt pris på besök i Klippan
Det lag som vinner SHL:s grundserie tilldelas seriesegrarpris
som är en trofé av brons och järn med en modell av målvakten
Pelle Lindbergh.
Årets seriesegrare Växjö fick sitt namn ingraverat
på trofén av guldsmed Leif-Åke Andersson på
Guld & Silversmedjan i Klippan.
– Pokalen är ett gediget hantverk av brons och järn som
väger en del. Motivet med en målvakt är en modell av
Pelle Lindbergh, en av de största profilerna som kommit
fram i svensk hockey och som tragiskt gick bort 1985.
Pokalen är instiftad säsongen 1989/1990. Det
känns givetvis som ett hedersuppdrag att få grave
ra den. Förhoppningsvis får jag gravera in Rögles
namn snart med, berättar Leif-Åke.
En rolig anekdot kring priset är att det även
gjordes mindre replikor under de första
tio säsongerna som delades ut till serie
segrarna och därmed fick behålla den
mindre varianten av priset.
I höstas var även Le Mat-pokalen, som
tilldelas de svenska mästarna, på besök
i Klippan för att restaureras. Även då
var det Leif-Åke som stod för arbetet.

HÖSTFEST I TULLSSONHUSET
2 OKTOBER KL. 10-14
Scouter från Spejaren grillar korv
Specialerbjudanden i butikerna
Erbjudanden på kaminer
Tipsrunda i huset
TULLSSONHUSET I KLIPPAN
SPORT | FISKE | FRITID | HEMELEKTRONIK | KROPPSVÅRD | ALLT FÖR HEMMET

TEMA:

CYKELKLÄDER

Fusion är på besök
i butiken och visar
deras kläder.

30%
R ABATT* PÅ
FUSION

* Gäller endast vid beställning på plats
under höstfesten den 2 okt. 2021

N I BUTIKEN!
FINA ERBJUDANDE

NU ÖPPNAR VI

n
a
n
r
ö
H
SPORTRINGEN
Hembygdsgatan 2, Klippan 0435-156 90
Mån-fre 10-18, lör 10-14
www.sportringen.se/sportringen-klippan

Båtshow
SPORTFISKEBÅTAR

Prova på
FLUGKASTNING

STORT
FISKEUTBUD
i butiken

ING
FLUGBINDN
i butiken

LEVERANTÖRER
på plats
SUPERDEALS
i butiken
FlugkastningsTÄVLING

RETRO SPORTFISKE
Hembygdsgatan 2, Klippan
Öppet: Mån - fre 10-18, Lör 10-14

