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Utgivningsdagar
Nummer Manusstopp Utgivningsdatum

December 28 november 17-18 december Jul, Mellandagsrea, Nyår, Trettonhelg

Omslaget: Otto, Julia och Peter på ICA Kvantum hjälper  
till med julmaten.

Lilla bilden: Klippansonen Magnus Ragnvids stipendium till  
HBTQ-personer delades till Lucas Schönefeld.

Traditionellt höstmys
”När första ljuset brinner står julens dörr på glänt och alla är så glada att 
fira få advent.”

Julens dörr står verkligen på glänt. Vi har traditionen med julskylt
ning framför oss då det bjuds på glögg och pepparkakor. Centrum 
fylls med liv och rörelse, granen tänds och det finns tomtegrotta för 
de små barnen. Vikten av att bevara seder och traditioner är viktig 
ur många hänseende. Ordet tradition kommer från latinska verbet  
tradera som betyder överlämna. Vi för alltså vidare kultur och  
värderingar genom våra traditioner. Julens betydelse och allt runt
omkring får alltså en större betydelse.

Även om dagarna blir kortare och mörkret sluter sig tänder vi 
advents ljusstakar i fönstren som signalerar hopp om en ljusare 
värld. Ett budskap som vi behöver mer än någonsin i en orolig värld. 
Julens budskap är radikalt, vi är alla beroende av varandra. Det  
gäller överallt, inte minst lokalt där vi kan hjälpa varandra genom 
att handla, äta och uppleva lokalt. 

Något som verkligen sätter Söderåsen på kartan är dinosaurie
fynden i Billesholm. Fynden, som är från gränsen mellan Trias och 
Jura, är unika i ett globalt perspektiv. Frågan är hur många turister 
som kommer välja Jurassic Söderåsen i en snar framtid?

Ett starkt lokalsamhälle med driftiga människor på orten, är många 
gånger nyckeln för att samhället ska växa och må bra. Klippan är ett 
välkomnande samhälle vilket vi kan läsa om hur restaurangskolan 
bjudit flyktingar från Ukraina på lunch. Klippan är ett samhälle att 
vara stolt över, människor som bjuder in och gör saker tillsammans. 
Det finns en kraft och sammanhållning värd att bevara och ta hand 
om. Företagare som skapar arbete på orten, ger sommarjobb åt ung
domar och sponsrar och stöttar föreningslivet. I juletider finns det 
anledning att glädjas över det vi har och önska oss fred, trygghet 
och fortsatt sammanhållning.

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Nu är det jul igen!

Räkna jul granar i tidningen. 
Granarna ser ut som den här 
till höger (den räknas inte!). Fyll 
i talongen nedan och skicka 
in den till oss på Söderås
journalen, Adapt Media, 
Stor gatan 10, 264 35 Klippan. Märk 
brevet med Jultävling. Oss tillhanda 
senast 2 december 2022.

Bland de rätta svaren dras tre vinnare,  
varav en vinner Klippancheck och 
två vinner fribiljetter till Bio Grand i  
Ljungbyhed.

tävling

Antal julgranar: ...................................................................................................

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

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

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

Tel: ...........................................................................................................................

Vinnare September
Vinnare i september 
numrets tävling var 

Lena Nordahl  
(Klippan) som vann en 

Klippan check samt  
Eva Johansson (Klippan) 

och Gunnar Olsson 
(Klippan) som vann 

fribiljetter till Bio Grand 
i Ljungbyhed.

Rätt svar: 7 bilar



TULLSSONHUSET I KLIPPANTULLSSONHUSET I KLIPPAN

Öppettider
23 dec: kl. 10-18
24 dec: kl. 9-12
Röda dagar: Stängt

OBS vissa butiker har andra öppettider!

Julgransförsäljning 
Lokalt odlade svenska granar.  

Granris m.m.

JULSKYLTNINGJULSKYLTNING
I TULLSSONHUSET 3/12 KL 10-14I TULLSSONHUSET 3/12 KL 10-14

SPORT | FISKE | FRITID | HEMELEKTRONIK | KROPPSVÅRD | ALLT FÖR HEMMET

Följ oss på:

@tullssonhuset

Vi bjuder bla på julfika  
med gröt, glögg och pepparkakor. 

Utställare gästar huset.

Tomten kommer att vara  
på plats för att träffa alla  
snälla barn i tomtegrottan.

Ansiktsmålningen  
som gjorde stor succé i höstas  

kommer att göra ett nytt kärt besök.

Butikerna i huset har fina  
julklappstips  
och erbjudanden i en  
stämningsfull miljö.

Tipsrunda med fina priser. 

Passa på att handla era  
klappar lokalt. 

Följ vår julkalender 
på Facebook och Instagram!
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Söderåsjournalen 
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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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En hjälpande hand när det behövs, 
- dygnet runt, året om 

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

NYH E T

INTRODUKTIONS-
RABATT

25%

Följ oss på
Facebook och 

Instagram

ÖPPETTIDER
Vardagar 7 - 18
Lördagar 9 - 13

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Planera in vårens 

projekt redan nu!

MP Solskydd har invigt sin nya lokal på 
Fabriksallén 17. 

MP Solskydd är ett av Klippans många 
framgångsrika små företag. De skräddarsyr 
den bästa solskyddslösningen för er – mäter, 
levererar och installerar. Passa på att besöka 
deras nya showroom eller beställ solskydd 
till ditt hus.

Invigning av MP solskydds nya lokal
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Med känsla av jul
Smakerna, dofterna, traditionerna och överraskningarna. Nu 
är julen äntligen här. På ICA Kvantum Klippan står matupple-
velsen i centrum och vi har allt för ett komplett och smakrikt 
julfirande. Julen ska vara en tid för njutning, avkoppling och 
gemenskap – låt känslan av julen ta sin början på ICA Kvantum 
i Klippan.

På ICA Kvantum hittar du alltid ett brett sortiment av allt som hör 
julen till. Vår personal hjälper mer än gärna dig att välja bland alla 
godsaker och i kök & deli arbetas det för fullt med att laga mat och 
skapa julkänsla efter behov och smak. Till jul kan du som alltid 
välja mellan klassiker och nya favoriter, smaker och upplevelser. Vi  
erbjuder helt enkelt något för alla!
– I år har vi f lera goda nyheter till jul. Till exempel Vintersalladen, en  
favorit som smakar ljuvligt. Här får du julkänslan från färsk grönkål, kara-
melliserad brysselkål och svenska Ingrid Marie äpplen. Allt vänds ihop med 
granatäpple, torkade fikon, rödlök, ananas och rostade solroskärnor i skånsk 
vinägrett, säger Peter i köket.

Återkommande favoriter från Kök & deli har en självklar plats i ut
budet och spelar alla en roll i att skapa julkänsla var för sig. Här hit
tar vi de butikslagade köttbullarna, sillinläggningar, röror, skinkor 
och brunkål, tillagade efter Kvantums egna recept.
– Vid sidan av den mer traditionella julmaten har vi en drivkraft i att utveck-
la och hitta nya recept och måltider. En ny variant på vårt grillade fläsk blir 
i år ett griljerat f läsk med apelsin och kummin.  Härlig balans i sötma och 
sälta och gott som det är, men passar också bra till Vintersalladen. Sedan har 
vi favoriten, det grillade rimmade fläsklägget. Ljuvligt gott och välkomna 
nyheter på julbordet säger alla som smakat, berättar Julia.

Bland chark och skinkor hittar vi en unik klassiker, Klippanskin
kan. En lättrimmad och lättrökt svensk skinka som under lågtem
peratur får en mild och balanserad sälta. Klippanskinkan är unik 
och finns bara på ICA Kvantum Klippan. En spännande kontrast 
får vi i den röktorkade skinkan från lokala leverantören Heberleins.
– Den röktorkade skinkan ger mycket smak och passar perfekt både till jul-
bordet eller som tilltugg till tapasbrickan, säger Elna.

Som alltid finns det flera goda sillinläggningar och olika sorters 
färsk fisk för julbordet eller helgens alla festmåltider. De två främsta 
och mest omtyckta sillinläggningarna är den franska löksillen och 
Kvantum specialsill. Även bland inläggningarna hittar vi en nyhet 
i form av matjessill med smak av lime, citron och variation på lök. 
Smaken blir väldigt behaglig och frisk.

Slutligen, inför julen får vi inte glömma den goda osten. Lagom till 
jul har vi laddat upp en rad klassiker och nyheter som vi ser tillför, 
men också förhöjer smakerna. Vad sägs om en aromatisk ekologisk 
Julost från Thiese Mejeri i Danmark, en engelsk Stilton mögelost, 
eller varför inte Morfars Päroncognac, lagrad i 12 månader. Alla går 
hem på julbordet eller på pepparkakan!

catering 
ICA Kvantum erbjuder även catering. Du kan välja mellan 

ordinarie jul planka med tre variationer av sill, kall skuret 

och småvarmt eller jullandgång eller julmacka. Tänk på 

att beställa minst fem dagar före avhämtning.
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Vintererbjudande

Välkommen
till Tandense
- din nya tandläkare i Klippan

BASUNDER-
SÖKNING95:-
Vi belastar inte ditt allmänna tand-
vårdsbidrag.

12% i vinterrabatt på
alla behandlingarna12%

rabatt

Storgatan 26, 264 33 Klippan  |  0435-400 900  |  info@tandense.se

– Modern, digitaliserad tandvård
 Det ger bättre resultat, men framför allt blir behandlingen
 både behagligare och snabbare för dig.

– Guidad implantatbehandling
 Med 3D-röntgen och möjlighet att först prova i dator når
 vi en exakt och korrekt placering av skruvarna i käken.

Besök gärna vår hemsida, tandense.se
Öppet måndag-fredag kl 07.30-19.00, lördag 08.00-13.00.

Vi är en av landets modernaste och
mest digitaliserade mottagningar!

Tandreglering med

osynlig tandställning
Tandreglering är det som många 
vardagligt kallar för ’tandställning’. 

Tack vare genomskinliga skenor kan 
vi ge dig säker tandreglering, utan att 

förstöra ditt leende.

Språklunch
Restaurang- och konditori utbildningens elever bjöd flyk-
tingar från Ukraina på lunch och åt tillsammans. 

Möjligheten att komma in i 
samhället och lära sig språket 
över en bit mat är smått geni
alisk. Eleverna fick träna på 
att tillaga mat samtidigt som 
de fick hjälpa till med att pra
ta svenska och engelska med 
familjerna från Ukraina. De 
blivande konditorerna bakade bland annat en prinsesstårta vid 
ett av tillfällena. Att ge och bjuda in är en del av julens budskap.
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Julklapps-Julklapps-butiken där du 
butiken där du får allt i vackra 

får allt i vackra paket.paket.

Välkomna till oss!  •  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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JULSKYLTNING
I KLIPPAN!

SÖNDAGEN 27 NOVEMBER,  
KL. 1300 – 1600

Julskyltning med butiksöppet  
och förenings aktiviteter. Granen 

tänds. Lions har Tomtegrotta  
på Allétorget. 

MASSOR MED  
ERBJUDANDEN I BUTIKERNA!

Klippans Köpmannaförening, Storgatan 46, 264 33 Klippan
klippanskopmannaforening@gmail.com • www.köpiklippan.se

Adapt Media • Ahlins Möbler • Apoteket AB • Basthi • Beauty Area by Elena Kurenkova • Bjärhus Gårdsbutik • Bjärhus Växtbutik • Blommor från oss • Klippan • Colorama • Elins fyra tassar
Eufloria • Glasögonhuset • Guld o Silversmedjan • Gunns Mode • Hard Rock ECO Salong, Klinik & Shop • ICA Kvantum • ICA Nära • Klippans Bokhandel • Klippans Kommun • Klippans Trafikskola  

LloydsApotek • Norrehus • Optimera • Pantzars Ljud & Bild / Euronics • Preem Klippan • SportKlippan / SportRingen • Stigs Auto-shop • Sweet Harmony • Söndraby EL / Elon

Julskyltningen
förr i Klippan

Traditionellt betyder första advent att förberedelserna in-
för julen börjar, även om julhandel och offentlig julskylt-
ning redan inletts – i vår tid syns julskyltning redan tidigt 
i november. 

Skyltsöndagar har funnits i Sverige sedan i slutet av 1800 
talet och ordet är belagt i svenska språket sedan 1895. Förr var 
skyltfönstret den plats där man kunde se produkterna och pla
nera köp för framtiden. Fönstershopping var ett folknöje och 
hur skyltfönsterna var dekorerade en konstform. På bilder
na syns Konsumtionsföreningens skyltfönster, Konsum vid  
Pappersbruket, Julskyltning 1935 i Klippan, närmare bestämt 
9 december. Foton från Blomgrens arkiv
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Söndraby El
Järnvägsgatan 28, Klippan  |  0435-139 60  |  klippan@elon.se

Vi har julens belysning

– SPARA PÅ ELEN I VINTER –
Vi har LED-lamporna till din julbelysning. 

Välkommen in i butiken, så hjälper  
vi er att byta till LED.

Slingor 
Stjärnor

Ljusstakar
& mycket mer!

073-53 24 460 
www.ahlinsmobler.se 
Hembygdsgatan 2
Tullsonhuset

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

MÖBLER INNE & UTE
LAMPOR - MATTOR

RECLINER
HÖRNSOFFA 
21 995:-

TV-FÅTÖLJ
MED PALL
2 995:-

FÖR DIG SOM UPPSKATTAR 
BOKHANDEL PÅ RIKTIGT

     KLIPPANS
  BOKHANDEL AB

Torggränd 2-4
Klippan 
Tel 0435-100 30

På Klippans gator
- en berättelse i bilder

På K
lippans gator - en berättelse i bilder

Den lilla bondbyn Åby i nordvästra Skåne 
förvandlades till stationssamhället Klippan efter 
att järnvägslinjen Helsingborg-Hässleholm hade 
öppnats år 1875. Bildberättelsen På Klippans 
gator visar hur de centrala delarna av samhället 
förändrades mellan 1900 och 1965. Bildarkiven 

Storgatan västerut omkring 1900. Foto: Axel Blomgren

efter de tre fotograferna Axel Blomgren, Egon 
Rangbo och Bertil ”Akka” Bengtsson utgör 
underlag för berättelsen. Boken skildrar i bild och 
text en tid då det svenska samhället genomgick 
stora förändringar. För texterna svarar Mats 
Pettersson.

Med Klippan i fokus
- en berättelse i bilder

M
ed K

lippan i fokus - en berättelse i bilder

Tätorten Klippan i nordvästra Skåne, som 
tidigare varit bondbyn Åby, är ett av många 
stationssamhällen som växte fram i slutet av 
1800-talet. Bildberättelsen Med Klippan i fokus ger 
exempel på människor och miljöer från tiden 1900-
1980. Bildarkiven efter de fyra fotograferna Axel 

Storgatan västerut 1960. Foto: Egon Rangbo

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

KLIPPAN MED OMNEJD
Foton av Axel Blomgren, Egon Rangbo,  
Bertil Akka Bengtsson och Bo Widberg.

Texter av Mats Pettersson.

Från olika områden av Klippan: 
Västra delarna, Centrum, Tvärby,  

Bruket, Gråmanstorp och Bjersgård. 
En bit av Klippanbygdens historia. 
Ett breddat spektra i uppföljaren  

till ”På Klippans gator”.

PREMIÄR PÅ NY KLIPPANBOK I SERIEN 
HISTORIA BERÄTTAD GENOM KAMERAN

MISSAT NÅGON AV DESSA…?

359:-

FRÅN ÅBY BY 
TILL KLIPPANS 

KÖPING
Av Tore Donnér

Utg.(2021)

DEL 2
MED KLIPPAN 

I FOKUS
Utg.(2020)

DEL 1
PÅ KLIPPANS 

GATOR
Utg.(2019)

359:-/del

9



Online-auktioner 
i Klippan

www.memos-auktioner.se
Storgatan 47  |  Klippan  |  0768-601 911

Värdering
Välkommen in för en värdering av

dina föremål.

Sälj hos oss
Vi kan hjälpa till vid försäljning av hela

hem eller enstaka objekt.
Vi köper även hela eller delar av dödsbo.

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30
www.guldosilversmedjan.se

VI HAR JULKLAPPAR 

SOM PASSAR ALLA!

Auktionshus i Klippan
Memos auktioner AB värderar och säljer konst och föremål, 
vardagsantikviteter i folkmun.

– Vi kan hjälpa till vid försäljning av hela hem eller enstaka objekt. Vi gör 
kostnadsfria hembesök och kan erbjuda en helhetslösning vid försäljning 
av dödsbon eller hela hem, säger Memo.

Du hittar Memos auktionshus på Storgatan 47 Klippan. Välkom
men att titta in eller få hjälp med värdering.

HELENA
HENRIKSDOTTER

Storgatan 46, Klippan • 072-975 65 57 • linniv.com

PREMIÄR I SKÅNE!

från Timrå ställer ut hos oss

Kungsgran, Honung, Kläder & Skor 
hittar du i gårdsbutiken Ängaröds Bod!

Ängaröds Bod • Öppet lör-sön 12.00-17.00
Ängaröds Gård 1421, 264 54 Ljungbyhed  • www.angarodsgard.se

Honung: Burk 500 gr/75:-, 700 gr/100:-
Kungsgran: Välj själv din gran från 300:-
Kläder och Skor: 30% rabatt på allt
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Njut av god mat hos oss!Njut av god mat hos oss!
mjölk- och  100% gluteNfrittmjölk- och  100% gluteNfritt

vegaNska alterNativ fiNNsvegaNska alterNativ fiNNs

Öppet tis-fre 10-18, lör 10-14 Öppet tis-fre 10-18, lör 10-14 
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75

Butik i laNthaNdelsmiljöButik i laNthaNdelsmiljö
hälso- och sköNhetsprodukterhälso- och sköNhetsprodukter

iNredNiNgiNredNiNg

julskyltNiNgeNjulskyltNiNgeN
vi har öppet uNder julskyltNiNgeN, vi har öppet uNder julskyltNiNgeN, 

söNdageN 27/11. välkommeN iN!söNdageN 27/11. välkommeN iN! #haNdla lokalt#haNdla lokalt

uNika kvalitetsleksakeruNika kvalitetsleksaker
av återvuNNet material. tiNylydockor, pussel, spel mmav återvuNNet material. tiNylydockor, pussel, spel mm

Upplev det bästa på landet
Ett första stopp blir att titta på inredningsdetaljer, betong-

figurer och kläder till henne hos Raw By Jörle vik vars butik 

ligger inne på Ljungby hed park. 

Resan fortsätter ut till Riseberga där vägen kantas av vacker natur 

med Rönne å som slingrar sig jämns med vägen. Träden har skiftat 

färg i höst och ramar in landskapet i en färgprakt. Två ställen att 

besöka om helgerna är dels Hagens lantgård, dels Ängaröds bod. 

Hagens lantgård är mest känd för sin ljusstöpning men här finns 

även allt det mysiga till hemmet i form av inredningsdetaljer samt 

köttlådor från lamm.

På andra sidan Rönne å ligger 1700talsgården Ängaröd som  

numera även lockar med en klädesbutik med designkläder för 

kvinnor som tycker om härliga färger, feminin design och unika 

mönster. Märken som Masai gör det enkelt för dig att hitta rätt 

passform med damkläder för just din figur. Kläder som vänder 

sig till den modemedvetna kvinnan som söker en avslappnad och  

personlig stil. Här hittar du även secondhand, antikviteter och 

produkter från gården som egenproducerad honung. Nu till jul kan 

du även köpa en gran med dig hem.

Upplev naturen, besök gårdsbutiker och handla modekläder på 

en och samma gång. Ljungbyhed och Riseberga har mycket att  

erbjuda som du knappt visste om.
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Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7          Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

SVERIGEPREMIÄRER PÅ BIO GRAND

EN ANNORLUNDA VÄRLD
Fredag 25 november kl 19:00
Söndag 27 november kl 19:00
Onsdag 30 november kl 19:00
Söndag 4 december kl 16:30

AVATAR: THE WAY OF WATER
Onsdag 14 december kl 19:00
Fredag 16 december kl 19:00
Söndag 18 december kl 19:00

LÄNGE LEVE BONUSFAMILJEN
Fredag 2 december kl 19:00
Söndag 4 december kl 19:00
Onsdag 7 december kl 19:00

DÄR KRÄFTORNA SJUNGER
* EXTRAFÖRESTÄLLNING! *

Onsdag 23 november kl 19:00

SVERIGEPREMIÄR

14 DECEMBER

SVERIGEPREMIÄR 

25 NOVEMBER

SVERIGEPREMIÄR

2 DECEMBER

Föredrag i Ljungbyhed 
Riseberga-Färingtofta hembygdsförening arrangerar före-
läsningar på Bio Grand i Ljungbyhed. I slutet av oktober 
var foto grafen Rickard Nilsson på besök och som bjöd på en 
spännande odyssé. 

Rickard föddes och växte upp Ljungbyhed, försvann sedan till 
Malmö som fotograf åt Kvällsposten. Rickard hann även med 
några år i Stockholm innan han 1989 kom tillbaka till bygden, då 
som flottilj fotograf på F5. 

Rickard bjöd på ett digert bildspel där han berättade om sina  
erfarenheter och roliga episoder ur sitt liv som pressfotograf.
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Försäljning och installation av 

SOLCELLER OCH 
LADDSTOLPAR.
Välkommen med en offertförfrågan.

LUNCH | CAFÉ | PUB

www.dagnys.one  |  072-443 77 20

Storgatan 6 i Ljungbyhed

JULSKYLTNING LJUNGBYHED 
Lördagen 26/11 är restaurangen stängd.  

Under julskyltningen flyttar Dagnys till sidan  
av LT lantmän. Där säljer vi korv från SP Chark 

och andra godsaker som marsipan grisar, 
Haupt lakrits och praliner mm. Lotteri  
med fina vinster kommer finnas på  

plats. Vi bjuder på glögg.

TORNBORGS JULMARKNAD  
Lördagen 3/12 finns vi på plats på Tornborgs  
julmarknad mellan kl 12 och 15. Vi kommer  
bl.a. sälja praliner, Haupt lakrits, marsipan

figurer. Restaurangen är öppen 1622.

Öppet 
Tis  tors 11.3015.00 
Fre 11.3022.00 
Lör 13.0022.00

Lunch serveras mellan  
11.30 & 14.00. 

Pubmeny från 20.00

Prisutdelning i Klippan 
Klippansonen Magnus Ragnvids stipendium till HBTQ- 
personer delades ut för första gången. Stipendiet på 25 000 kr 
gick till Lucas Schönefeld från Helsingborg. 

Lucas har redan uppträtt på flertalet scener tillsammans med 
kända artister runtom i Sverige och utomlands. Inte minst öpp
nade han som artist den stora showen på Köpenhamns Pride 
2018. Prisutdelningen och utfrågningen efteråt var välbesökt.

Styrelsens motivering
”Med ett brinnande skapande och en inre glöd har hen tagit sig genom en 
tuff skolgång med mobbing som grundat sig i att hen inte passat in i gäng-
se normer. Hen har stuckit ut men ändå stått upp för sig själv och aldrig 
bett om ursäkt för sin egen existens. Musiken har tagit hen genom en tuff 
uppväxt och varit hens bästa vän.”
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Nu drar julförsäljningen igång och vi säljer  

som alltid våra omtyckta fiskprodukter. 

Öppet: Vardagar 10-17, helg 10-16. Måndagar stängt.  

Förlängda öppettider from 13 december

FÖRSÄLJNING FÖRSÄLJNING 
OCH SERVERINGOCH SERVERING

Dymöllans Ålrökeri
SEJRBO & SON AB • Dymöllans Ålrökeri

TEL: 0435 - 152 43 • www.dymollansalrokeri.se

Kvalitet är 

ingen tillfällighet

Kvidinge

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. 

MYSIG JULSTUGA  
alla veckans dagar kl 10-17  
med en välfylld gårdsbutik,  

julblommor, grönsaker, presentbod  
med annorlunda julsaker på loftet.

KAFFESERVERING 
Fyra sorters hembakat med kaffe 85 kr.

EXTRA STOR JULMARKNAD  
Lördagen 26/11 kl 10-16.  

50-tal externa utställare i uppvärmt växthus, 
underhållning i serveringen, mat- och  

kaffeservering, ponnyridning med mera. 
FRI ENTRÉ OCH PARKERING

0435-210 00  |  Övarp 4082, 264 94 Klippan

Följ oss!

Beställ din exklusiva jul-
mat på dinköttlåda.se
Du kan även beställa på 0435-210 00 ( Eva )

Julmarknad i gårdsmiljö
med utställare 10/12

Välkommen till oss på julmarknad med utställare, 
smakprovning och allt som hör julen till kl 10-15.

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

Extra öppettider 

22/12 och 29/12  

kl. 14-18.

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

14/11 2022 - 1/1 2023
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Med djurens välfärd i centrum

Välkommen att handla delikatesserna till  
julbordet och nyårsmiddagen. Om ni önskar  

något särskilt, beställ gärna i förväg.

Gårdsbutik • Eget slakteri • Veterinär
info@bonnarpshjort.se

Bonnarp 664, Ljungbyhed • 0725 - 68 66 00
www.bonnarpshjort.se

ÖPPETTIDER

Ordinarie
Onsdagar 15-18 
Lördagar 11-14  

Jultider
17/12 10-16
21/12 12-18
24/12 stängt
28/12 15-18
29/12 15-18
31/12 11-14

Gårdsbutikernas julrunda 
Inled Julen med Söderåsens olika gårdsbutiker. Ta chansen att 
åka runt och smaka av det bästa som Söderåsen erbjuder. 

De lantliga stoppen ger dig alla ingredienser för en smaklig jul.  
Naturens alla smaker från hagen till magen, julens alla godsaker 
och julinspiration för hus och hem. Närproducerat smakar bäst, 
särskilt i en charmig och välkomnande miljö, i ett fantastiskt land
skap.

Passa även på att hitta lite annorlunda julklappar, som dessutom 
stöttar det lokala. Att handla lokalt är att stödja samhället. Ta med 
dig familj och vänner, kom ut och njut av julen!

• Maten från Bjärhus står för omsorg för miljö, människor och djur 
i kombination med tradition och hantverk.

 Bjärhus Gårdsbutik, Bjärhus 7738, 264 93 Klippan

• Dymöllans gårdsbutik besöker du för att handla delikatesser av 
ål, rökt lax, räkor och goda sillinläggningar mm.

 Dymöllans gårdsbutik, Dymöllan 2359, 264 92 Klippan

• Hjort och vilt hittar du ute i Bonnarp. Allt kött som säljs i  
butiken kommer antingen från lokala jägare, eller från gårdens 
egna hjorthägn.

 Bonnarps Hjortgård, Bonnarp 664, 264 53 Ljungbyhed

• Viking Fågel föder upp alla djur på gården. I gårdsbutiken kan 
du hitta kyckling, anka, gås och kalkon.

 Viking Fågel, Nya Axtorpsvägen 372, 266 94 Munka-ljungby

• Övarps gårdsbutik har fantastiskt fint kött av högsta kvalité från 
nöt, gris och lamm. 

 Övarps gårdsbutik, Övarpsvägen 4082, 264 94 Klippan

• Sånnagårdens julmarknad är något speciellt. Hembakat bröd i 
vedugn och lokala delikatesser kittlar dina smaklökar.

 Sånnagården, Sånnabyväg 35, 265 72 Kvidinge

JULENS DELIKATESSERJULENS DELIKATESSER
Hemlagat, främst ekologiskt och  Hemlagat, främst ekologiskt och  

det mesta från egna gården.  det mesta från egna gården.  
Flera av produkterna är högt  Flera av produkterna är högt  
prisade i charkhantverks-SM. prisade i charkhantverks-SM. 

Årets julmat beställer du enkelt på  Årets julmat beställer du enkelt på  
bjarhusgardsbutik.sebjarhusgardsbutik.se..

Där kan du även boka  Där kan du även boka  
jullådor och julbord.jullådor och julbord.

Öppet: torsdag 10-18, fredag 10-18 och lördag 10-13
Tel: 0435-102 95 • E-post: info@bjarhusgardsbutik.se

Följ Bjärhus Gårdsbutik på Facebook  och Instagram 
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N. Skolgatan 2B  |  Klippan  |  0435-105 55
www.horselspecialisten.se

&
God Jul

Gott Nytt Ar
o

önskar Teamet på
Hörselspecialisten Skåne AB

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

14
/11

 20
22

 - 
1/1

 20
23

Rösta på din favorit och vinn 
presentkort värt 1000 kr.
Rösta på preem.se/julfika

Hörsdalsvägen 152, Kvidinge • Tel 0435-48 11 30 • info@jennyhilldjurklinik.se • www.jennyhilldjurklinik.se
Mottagningen öppen vardagar 8.00-18.00. Vid behov finns personal kvar för att behandla sjuka djur dygnet runt.

Jennyhill Djurklinik – Den lilla kliniken med de stora resurserna.
Hos oss kan du får hjälp med allt från vaccinationer till de mest avancerade  

kirurgiska ingrepp. Vi erbjuder även gratis tandkoll och gratis knölkoll. Varje patient  
är unik för oss och behandlas med stor respekt och kärlek. Vi strävar efter att  

kunna hjälpa alla djur i Söderåsområdet och försöker minimera väntetider.

Teckna friskvårdsabonnemang 
via VetPlan för både hund och katt på 

kliniken med generösa rabatter  
på foder och behandlingar.

Våra legitimerade veterinärer är 
Sune Jerre, Elisabet Ängeby, Jens Ulrik 
Hoelgaard, Katarina Johansson, Lisa  
Tidman Fuchs och Hanna Patsekhina.

Nu är det dags för vinter igen!
Klockorna har ställts tillbaka, utemöblerna är inplockade 
och trädgården är höststädad. Då är det dags för att skifta 
däck på bilen. Men vilka regler gäller?

Mellan 1 december och 31 mars är det lag på att använda vinter
däck, om det är vinterväglag. Dubbdäck är förbjudet att använda  
under mellan 16 april och 30 september, om det inte är, eller för
väntas bli, vinterväglag. Väglaget räknas som vinterväglag om 
det är snö, is, snömodd eller frost på vägen eller vägrenen.

Vinterdäck
Vinterdäck kan antingen vara dubbade däck eller odubbade frik
tionsdäck, även kallat ”Åretruntdäck”. Som namnet antyder så 
är det tillåtet att använda odubbade friktionsdäck året runt. Du 
får inte blanda dubbade och odubbade däck på samma bil, utan 
måste ha antingen det ena eller det andra runt om på bilen.

Bästa däcken bak
För din och dina medtrafikanters säkerhet rekommenderas det, 
för att minska risken för sladd, att de bästa däcken ska sitta bak 
på bilen. Med de bästa däcken menas de med störst mönsterdjup 
eller största dubbutsticket. Lagen kräver att däckens mönsterdjup 
på personbilar ska vara minst 3 mm på vinterdäck (1,6 mm på som-
mardäck). Det minsta rekommenderade mönsterdjupet är 5 mm (3 
mm för sommardäck).  

Fakta: När du får använda vinterdäck
• Du måste använda vinterdäck mellan 1 december och 31 

mars vid vinterväglag.
• Du får använda dubbdäck mellan 1 oktober och 15 april.
• Det är förbjudet att använda dubbdäck mellan 16 april 

och 30 september. Förutsatt att det inte är, eller förvän
tas bli, vinterväglag. Källa: polisen.se och transportstyrelsen.se
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Tur består av förberedelser och möjligheter!
I januari 2023 kommer SVT sända filmen 
om dinosaurie fynden i Billesholm. Just 
nu pågår förhandlingar bl a med franska 
TV-kanaler om rättigheterna. 

Detta är en fantastisk möjlighet för Skåne 
i allmänhet och Söderåsen i synnerhet att 
lägga grunden till en destination som lockar 
internationella besökare. 

Det var i oktober 2018 jag för första gången 
såg dinosauriespåret. Några dagar tidigare  
hade forskarna lyft upp sandstenen från 
det stora utdöendet. Under den var de sam
manpressade växterna från Trias svarta och 
hårda som sten. Spåret var lite större än  
linjalen vi hade haft i skolan, den som var 
trettio centimeter. 

Några dagar senare hade regnet mjukat upp 
leran, det var som om dinosaurien nyss hade 
passerat. Overkligt nära. 

De kommande månadernas samtal med 
forskarna öppnade upp en helt ny värld. 

201 miljoner år är svårt att greppa. Tillsam
mans med Cykelhandlaren försökte jag för
stå. 

Cykelaffären ägde fyndplatsen sedan sep
tember 2018 och jag förutsatte att det fanns 
något lagligt skydd för fynd som de här. 

Det gjorde det inte. 

Det finns skyddslagstiftning för grodor och 
Kmärkta byggnader  men inte för 201 mil
joner år gamla dinosaurieben, för man hade 
aldrig tidigare hittat dinosauriefossil av 
landlevande djur i Sverige. 

Hur skulle vi kunna skydda området från 
fossiljägare? Forskarna menade att stängsel 
inte skulle hjälpa. Så länge Bjuv Höganäs inte 
var klara med återställningen av om rådet 
betraktades det som en industri fastighet. 
I likhet med kalkbrottet i Limhamn skulle 
alle mansrätten då inte gälla. Men vad skulle 
hända den dagen återställningen var klar?

I samråd med olika aktörer kom vi fram till 
att det enda sättet för att allemansrätten inte 
skulle gälla var att skapa en upplevelsepark. 
Allemansrätten gäller inte på Gröna Lund 
och Tosselilla. 

Men hur skulle vi kunna göra en upplevelse
park när ingen trodde mig när jag försökte 
förklara områdets potential?

En av de få som varit i kontakt med forskar
na var näringslivssamordnaren i Bjuvs kom
mun, Bengt Fellbe. Han bjöd in Söderåsens 
aktörer till ett möte som resulterade i Söder
åsdagen 2019. Här åtog sig Mats Karlsson 
att leda en MTBcykling i dagbrottet. 

Efteråt var cyklisterna lyriska och vi börja
de diskutera hur man skulle kunna bygga en 
MTBbana i dagbrottet där de olika intresse
områdena samverkade. För att förbereda 

övergången från industrifastighet till upp
levelsepark satte vi som villkor att cyklis
terna skulle vara medlemmar på FBsidan 
Team AlbertMTB och följa de regler som 
sattes upp för cyklingen. För att inte störa 
forskarnas arbete bestämdes att all cykling 
skulle ske på markerade spår och egen risk. 
Vidare förbehöll vi oss rätten att kunna 
stänga av området om vi skulle behöva för 
olika evenemang. 

En av utmaningarna var att skapa en hållbar 
destination. Hur skulle vi kunna få besökar
na att stanna i området längre utan att slita 
på naturen? 

Vi kom fram till att det behövdes en cykel
led som förband Söderåsens olika delar med 
varandra. I Destination Söderåsen arbetade 
redan Robert Patzelt med Tycho Brahe leden, 
men Lars Tydinger var otålig och åtog sig att 
ta fram en cykelled runt Söderåsen för MTB 
och gravel. 

I oktober 2022 invigdes Billesholms port 
till Söderåsen och 2023 öppnar Söderåsen 
MTB en butik i anslutning till Sven Jönssons  
cykel affär. Förutom att köpa sportcyklar 
kommer du kunna dricka kaffe i en miljö 
som inspirerar till cykling, hyra cyklar och 
köpa olika upplevelser i området. 

Grunden är lagd för en internationell cykel
destination där du hittar Cykelporten till 
Söderåsen i Billesholm. En destination byg
ger du inte ensam – det är något som vi gör 
TILLSAMMANS!

Mats Karlsson 
Företag och förening 
 TeamAlbert MTB (cykelklubb startad 2019 tillsam

mans med hustrun Katarina) och Söderåsen MTB 
(startad 2020 tillsammans med Lars Tydinger).

Hemsida
 www.soderasenmtb.se
 www.teamalbertmtb.com 
Visioner
 Göra Söderåsen till en internationell cykeldestina

tion som inspirerar människor att tillbringa mer tid i 
naturen  helst på cykel så klart. 

Cykeltips på Söderåsen
 Schakt Albert, men hela Söderåsen är fantastisk. På 

Söderåsleden upplever du Söderåsens breda spektra 
av upplevelser.

Vad har du för cykel just nu?
 Cube Stereo EX heldämpad ”down country” hoj.
Bästa cykelminnet? 
 Fantastisk cykling i Saalbach och Leogang och fram

förallt den goa känslan av att komma hem till Söder
åsen igen.
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

Prova på tyngdlyftning
Kom gärna och prova på tyngdlyftning! Alla är välkomna, vi 
vill gärna bli fler.

Tyngdlyftning involverar styrka, explosivitet och rörlighet. Det  
är också en mycket bra grundträning för andra idrotter. Träning
arna leds av erfarna och utbildade tyngdlyftare, människor som 
själva tävlat på hög nivå och som är kvalificerade för att hjälpa 
dig. 

Måndagar och fredagar kl. 15.0016.30
Tisdagar och torsdagar kl. 16.3018.00
För mer information: Klippans kraftsportklubb på Facebook.

Medaljtrippel för Klippanbrottare
När Cup Klippan avgjordes, en brottartävling som Klippans  
brottarklubb (KBK) anordnat 62 år i rad, blev det triss i  
medaljer för hemmaklubben.

41 deltagare fördelat på 21 klubbar gjorde upp på mattan och i 
lagtävlingen kom KBK på tredje plats. Individuellt tog Elvira 
Braun guld, Hugo Swahn silver och Oskar Ståhl knep ett brons.

Prova-på-skytte
Under höstlovet arrangerade FUB och Klippans pistolklubb 
Prova-på-skytte.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning fick testa på att 
skjuta med luftpistol i Klippans Pistolsklubbs lokaler på Sågen. 

Föreningsmässa på Sågen
Sista lördagen i oktober visade föreningslivet i Klippans 
kommun upp sig för allmänheten. 

Många tog chansen att besöka föreningsmässan på Sågen. Där 
kunde de träffa föreningar som är aktiva i kommunen och få mer 
information om deras verksamhet.

Föreningssidan



POPULÄRAST  
UNDER GRANEN?
Köp årets flexiblaste*
julklapp!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
Tack för att ni handlar och stöttar lokalt

* KLIPPAN-CHECKEN gäller samtliga butiker som är medlemmar i Klippans Köpmannaförening. 
Checken finns i flera valörer och köps hos Guld o Silver smedjan, Storgatan 46.
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Klippans Köpmannaförening, Storgatan 46, 264 33 Klippan
klippanskopmannaforening@gmail.com • www.köpiklippan.se

Adapt Media • Ahlins Möbler • Apoteket AB • Basthi • Beauty Area by Elena Kurenkova • Bjärhus Gårdsbutik • Bjärhus Växtbutik • Blommor från oss • Klippan • Colorama • Elins fyra tassar
Eufloria • Glasögonhuset • Guld o Silversmedjan • Gunns Mode • Hard Rock ECO Salong, Klinik & Shop • ICA Kvantum • ICA Nära • Klippans Bokhandel • Klippans Kommun • Klippans Trafikskola  

LloydsApotek • Norrehus • Optimera • Pantzars Ljud & Bild / Euronics • Preem Klippan • SportKlippan / SportRingen • Stigs Auto-shop • Sweet Harmony • Söndraby EL / Elon

Under julskyltningen 27 november kl. 13 – 16 finns vi utanför 
vårt kansli på Järnvägsgatan 34. Besök oss för en pratstund, vi 
bjuder på glögg och pepparkakor. Missa inte att hälsa på 
tomten i LO:s tomtegrotta!

GOD JUL!
Önskar Socialdemokraterna i Klippans kommun
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Vernissage Klippans konsthall

HELENA BACKMARK
MÅLERI OCH SKULPTURER
Lördag 10 december kl. 13–15 Drop-in
Utställningen pågår 10 december till 22 januari

Klippans Konsthall
Storgatan 9, Klippan

Klippans Musikskola, Konsertsalen 
Storgatan 9, Klippan

JULSKYLTNING 
PÅ MUSIKSKOLAN
Söndag 27 nov. kl. 13-16

JULKONSERTER  
med Musikskolans  

orkestrar & ensembler

Guldmedalj i musik
Klippans Musikskolas pedagog Magnus Wester har tilldelats 
Riksförbundet Unga Musikanters förtjänstmedalj i guld för 
hans personliga insatser med att utveckla och stimulera barn 
och ungdomars musikalitet. 

Medaljen i guld delas ut för synnerligen givande insatser eller hän
givet arbete i minst 10 års tid. Det var Klippans ungdomsorkester 
som nominerade Magnus Wester som är en stor förebild för orkes
tern och hur han får alla att trivas och utvecklar alla som musiker.
– Det är kul att uppmärksammas. Jag tänker aldrig på priser, utan vill en-
dast skapa ett så bra som möjligt lärande klimat för alla som spelar. Det är 
min målsättning, berättar Magnus.

Foto: rum.se

Information från Klippans kommun22



Intresserad av att starta företag?

Verksamhetsområdena fylls på med fler företag!

I oroliga tider ökar risken att arbets-
lösheten ska öka. Människor som haft sin 
trygghet i en anställning kan tvingas tän-
ka om och reflektera över sin framtid. En 
del har kanske länge gått och funderat på 
att starta eget och ruvar på en god affär-
sidé men inte kommit till skott eller vågat 
ta steget.

Klippans kommun samarbetar med Nyföre
tagarCentrum Skåne Nordväst, som er
bjuder kostnadsfri rådgivning för de som är 
intresserade av att veta mer om vad det inne
bär att starta egen verksamhet.

AnnSofie Frey är rådgivare på Nyföretagar
Centrum Skåne Nordväst och ger följande 
tips:

Vad ska jag som vill starta eget tänka på?
– Undersök om det finns en marknad för det mitt 
företag tänker erbjuda. Vilka är mina kunder, vil-
ka målgrupper vill jag helst vända mig till? Hur 
kan jag ta reda på om dessa är intresserade, att de 
är villiga att betala för det jag ska sälja?

Vilka är dina råd till den som går i tankar på att 
starta företag?
– Se till att bli synlig på marknaden! Hur ska 
jag marknadsföra mig så att jag når ut till mina 

Det påtas lite varstans på verksamhets-
områdena i Klippans kommun.

Vid Mölletofta i Stidsvig kommer Dajo Fast
igheter inom kort påbörja byggnation på ett 
över 60 000 kvm stort område längs med E4.
På Månstorp i Östra Ljungby, invid Böcker

kunder? Förbered dina marknadsaktiviteter, ta 
reda på vad olika alternativ kostar, välj ut några 
som du tror på och planera för att konkret sätta i 
gång dem så snart som möjligt. Om du inte syns 
så finns du inte, en bra idé kan misslyckas för att 
marknaden inte vet om den.
– Sen skulle jag vilja framhålla vikten av ekono-
misk uthållighet. Se till att ha kapital i bolaget, det 
tar nästan alltid längre tid att komma i gång än 
vad man trott. Det är trist om man satsar energi 
och pengar på att starta ett företag och sedan inte 
orkar hålla ut under startperioden. Tänk även på 
att hålla nere kostnaderna, kan jag ta ut mindre 
lön osv.

Fakta NyföretagarCentrum
Detta kan du förvänta dig av Nyföre-
tagarCentrums rådgivare:
• Vi gör dig förberedd på vad det inne

bär att starta och driva ett företag.
• Vi ger dig en bra start och hjälper dig 

att undvika misstag.
• Vi är katalysatorn som får dig att ta 

stegen framåt och förverkliga affärs
planerna och din vision.

• Vi hjälper dig att vässa underlag och 

att vara väl förberedd när du ska söka 
krediter.

• Vi fortsätter att hålla kontakten med 
dig och är ett stöd även i den fortsatta 
utvecklingen. Du kan alltid komma 
till oss om du har frågor du vill disku
tera eller när omvärlden förändras. 

• Vi har ett stort nätverk i det lokala  
näringslivet och vår rådgivning är 
kostnadsfri.

Vad är styrkan i en kommun 
som Klippan med många min-
dre företag?
– I en kommun med många 
mindre företag sprider sig 
en entreprenörsanda. Det 
finns förebilder, man kän-
ner ofta någon som är före-
tagare och får en förståelse för hur det är att 
driva företag. Sedan är det lättare att hitta sam-
arbeten, mindre företag är ofta villiga att hjälpa 
varandra. Det är därför bra att vara med i lokala  
företagarföreningar och andra nätverk för att 
knyta kontakter.

Stackarpsvägen, Klippan

Fabriksallén, KlippanMölletofta, Stidsvig

Fabriksallén, KlippanMånstorp, Östra Ljungby

skogens åkeri, har Dahlshult just påbörjat 
markarbetet för lager och kontor för Bonlog 
Fastigheters räkning.

Området kommer snart även utökas med 
fler verksamheter, Stallkompaniet och 
Emils Frakttjänst är också på väg att etable
ra sig här.

I Klippan fortsätter Formicas bygge på 
Stackarpsvägen, som enligt planerna ska stå 
klart till årsskiftet. Även Willys tar form vid 
Fabriksallén och strax intill kommer, om 
allt går vägen, ytterligare två nya butiker. 
Lite längre österut på Fabriksallén pågår 
samtidigt sanering av mark innan Fönster
fints nya lokaler kan uppföras.
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Storgatan 4 
Ljungbyhed 
Tel 0435 - 294 50

JULMYS PÅJULMYS PÅ

lörd 26/11 kl 10-12lörd 26/11 kl 10-12
LT LANTMÄNLT LANTMÄN

Öppet: månd-fred 9-18, lörd 9-13

ANSIKTS-
MÅLNING

PONNY-
RIDNING

JULMUSIK
LIVE

I samarbete med Jeanettes
Ridskola och Annas ansikts-
målning, bjuder vi alla barn i 
sällskap med betalande vuxen
på en ponnyridning eller en
ansiktsmålning. (Kvitto=biljett)

Joel och Mats från dansbandet
Skåningarna kommer att spela
härlig julmusik live i butiken.

Gäller butiken i Ljungbyhed
Vi bjuder allakunder påkaffe & pepparkaka

Bygdens butik!


