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Sisse Sejrbo och hennes kollegor på Dymöllans
ålrökeri har bråda dagar nu inför midsommar.
Omslaget, lilla bilden:
Er Byggare tilldelades Klippans Kommuns
näringslivspris 2019.

Upplev Söderåsen
DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Hemester, staycation och semestra hemma. Att fira sin semester i närområdet har
många namn – och ger många möjligheter till spännande upplevelser.
Resmöjligheterna har begränsats i och med Coronavirusets spridning över världen. Då är det tur att vi bor i ett naturskönt och besöksvänligt område. Söderåsen
är som gjort för att upptäckas och utforskas på cykel – vare sig det handlar om
avslappnad cykling på lugna vägar eller mer adrenalinfyllda cykeläventyr för
den som söker spänning. Eller varför inte stanna vid en gårdsbutik, ett fik eller
kaffestuga? Det vimlar av mysiga hemtrevliga platser att besöka. Att leta upp det
perfekta picknick-stället är ett spännande vardagsäventyr för både stora och små.
Det finns gott om hänförande platser, slående utsikter och minst sagt maffiga vyer
på och omkring Söderåsen.
En fördel med hemester är att det är hållbart och bra för miljön. Du kommer även
att lära känna din hembygd. Men den största fördelen med att semestra hemma
är att du stöttar de lokala företagen. Uppleva, handla och äta hemmavid, det är
precis vad Söderåsjournalen uppmanar till.

Stötta handeln
i Klippan

Utgivningsdagar
Nummer
Augusti

Manusstopp
3 augusti

Utgivningsdatum
22-23 augusti
Fly ´n Ride, Skåne Truck Show

September 31 augusti

19-20 september

– Du vill ha oss kvar
när krisen är över

Eventlördag, Klippan Carshow

Oktober

5 oktober

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

November

2 november

21-22 november

December

30 november

19-20 december

Black Friday, Julskyltningar
Jul och nyår

ANSVARIG UTGIVARE
DANIEL KRISTENSSON
daniel@adaptmedia.se
ANNONSFÖRSÄLJNING, TEXT, FOTO
JENS LEANDERSSON
jens@adaptmedia.se
LAYOUT, ANNONSER
PÄR LUNDQVIST
par@adaptmedia.se

Köp Klippan-checken

100:KLIPPAN-CHECKEN
100 kr

KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING

LAYOUT, FOTO, WEBB
ALBIN LUNDBERG
albin@adaptmedia.se
FOTO, VIDEO
TEAM SANDRA
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Presentkortet gäller i alla våra
medlemsbutiker. Du kan köpa
den hos Guld o Silversmedjan
på Storgatan 46 i Klippan.
www.köpiklippan.se

Nr:4321

Foto: Patrik Axelsson

AnnonsFÖRSÄLJNING:
annons@soderasjournalen.se • 0435 - 77 90 54

Adapt Media
N. Skolgatan 2A, 264 33 Klippan
TEL. 0435 - 77 90 50
www.söderåsportalen.se

SHOPPING – MAT – FIKA & MYCKET MER

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.

Klippanutställningen 1938 3

Klippanutställningen 1938
Under 10 dagar i juli 1938 arrangerades
en utställning i skollokalerna i Kyrk
salen och i husen som innehåller gym
nasiet och Komvux idag. Hela området
var ett mässområde där hantverks- och
industriprodukter, hemslöjd och konst
ställdes ut.

Lokala industriutställare från Klippan
trängdes med utställare från övriga Skåne.
Landshövding Johan Nilsson var hedersordförande till utställningen och hoppades
att utställningen "må komma att bli verkligt
representativ för det bästa av vad
svenska hantverkare, industrier,
konst
närer och hemslöjdare kunna
åstadkomma".

Invigning av utställningen.
Bilden är tagen på skolgården.
Scenen är uppsatt framför
träslöjdsbyggnaden och till
höger syns Kyrksalshuset.
Foto från Blomgrens arkiv

Dragplåster

Ulla Billquist i hennes hem i Stockholm.

Utställningen var en blandning
av mässa och marknad då det
på området fanns ett nöjesfält,
det bjöds på gratis musik
under
hållning och Ulla Billquist, en av
den tidens största artister, fanns på
plats och sjöng.

Programblad med annonser
från utställarna som trycktes
inför utställningen. Hämtad
från arkivet på Klippans
Bibliotek.

Foto från Historisk Bildbyrå, Ljungbyhed
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Välkomna till oss!
Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-14
Storgatan 32, Klippan
Tel. 0435 - 101 15 www.gunnsmode.se

Upptäck Söderåsen
Det finns många spännande utflyktsmål
på Söderåsen.

Natursköna söderåsen

Klöva hallar

Vandra i Klöva hallar där
branta sprickdalar omgiven
av höga platåer och Klöva
bäcken porlande i dalens
botten, omgiven av lum
miga lövskogar. Kanske
hittar du någon av grottorna eller stannar du och njuter av utsikten över ravinen.
Närmare vildmarken kommer du inte i Skåne.

Klövabäcken rinner även förbi Dymöllans
ålrökeri, ett måste att besöka om du tycker
om god mat från havet och vacker natur.
En gårdsbutik med eget rökeri och med

Klövabäcken vid Dymöllans ålrökeri

Klövabäcken porlande runt butiken och ser- Wrams Gunnarstorp och dess park är
veringen.
klassat som byggnadsminne sedan 1983. På
godset ligger Söderåsen shooting & events
Skäralid med dess djupa dalar, rasbranmed en modern skjutbana för att träna jakt
ter och lummiga lövskog med strömmade
och skytte.
vattendrag och Skärdammen som breder ut
sig är magnifikt. Vandra upp till Koppar Gårdsbutiker
hatten och låt dig hänföras av utsikten.
Bjärhus har både en växtbutik som erbjuder ett stort sortiment, hög kvalité
Södra entrén till Söderåsen ligger
och inspiration till att förverkvid turistbyrån i Röstånga inliga dina trädgårdsdrömmar.
till Nackarps
dalen. Där finns
Ett familjeägt företag sedan
också den märkliga och sägen
1930. I gårdsbutiken köper du
omspunna Odensjön, som är
egenodlade KRAV-grönsaker,
väl värd ett besök.
ekologiska produkter och färskt
Bjärhus
Slottet Wrams Gunnarstorp
gårdsbutik
ekologiskt nöt- och lammkött från
På södra sidan av Söderåsen ligger
gården.
Wrams Gunnarstorps slott. Slottet började byggas på 1500-talet och var troligtvis På Bonnarps Hjortgård hittar du kött och
färdigt år 1636 då man hittat en datering i en charkprodukter av högsta kvalitet ifrån både
gårdens egna dovhjortar och frilevande vilt.
takmålning.
Ta med barnen och låt dem se dovhjortar på
Slottet är kringbyggt med en stenlagd inner nära håll i vilthägnet.
gård med en åttkantig springbrunn som
fanns redan när Linné besökte slottet 1749. Utanför Östra Ljungby,
Linné blev imponerad av skönheten i parken i Övarp, hälsar Eva och
och skrev "vattnet ledes till ladugård, trädgård Tomas kunderna väloch bryggstuga, hur fisken odlas i de 23 dammar komna till sin gårdsbutik
na, hur ståtlig djurgården är, hur fint dyngstacken med egen uppfödning.
är dränerad, hur man bygger gärdsgårdar, gräver Här hittar du kvalitets
diken och lägger halmtak, hur skörden går till med kött från nöt, lamm och
Bonnarps Hjortgård
gris.
mera."

smakar bäst!

Hos oss växer
trädgårdsglädjen.

Grillstyckat i butiken
hela sommaren
– Kvalitetskött från egen gård

Välkomna till vår butik som
är välfylld hela sommaren

– Webbshop – dinköttlåda.se
med olika köttlådor

Följ oss!

Öppet:
Torsd 12-17, fred 10-18,
lörd 10-15, sönd 12-14
0435-210 00
Övarp 4082, 264 94 Klippan

Foton: Jorchr/wikipedia, Jens Leandersson/Adapt Media och Albin Lundberg/Adapt Media

4 Semestra hemma

För info & öppet se Facebook

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

GÅRDSBUTIK

Viltkött - NaturligtVis

Stort utbud

KRAV-grönsaker

Allt från fasan till älg direkt från
markerna runt Söderåsen

Ekologiskt

Gårdsbutik • Eget slakteri

nöt-, lamm-, och griskött

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

Öppet tors 10-18, fre 10-18, lör 10-13,
midsommar tors 18/6 10-18

Prisbelönta
charketurier

bjarhusgardsbutik.se
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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 sommonalar
önskar Lars med pers

ÖPPETTIDER I MIDSOMMAR:
Midsommarafton 8-16 • Midsommardagen 9-18
LJUNGBYHED
0435-44 10 30
www.hemkopljungbyhed.se

Kaffestugan på Åsen
Mitt i uppförsbacken från Ljungbyhed mot Klåveröd ligger
en röd kaffestuga, Lotta på Åsen, som numera har en ny stor
parkering för alla med bil eller motorcykel.
Om du är cyklandes är det ett perfekt
stopp i uppförsbacken som aldrig
tycks ta slut. Ett besök i trädgården,
njuta av frasiga våfflor bakade på
gammeldags vis serverade med
hemlagad sylt och grädde eller om
helgen äta av kakbuffén med hem
bakade kakor, hör sommaren till.
Ett besök inne i stugan är ett besök
i ”mormorsmiljö”. Kaffet serveras i
Marianne hälsar er
kopparkannor à la gammeldags, det är
välkomna!
en känsla av svunna tider som serveras.
Inramningen för en avkopplande stund kan knappast bli bättre
än på sluttningen av lummiga Söderåsen och i trädgården hos
Lotta på Åsen. På midsommardagen serveras det kakbuffé med
tårta och den 5 juli, 2 augusti och 6 september serveras det tårtbuffé.
– Välkommen hela sommaren, hälsar Marianne Dahl med personal.

En ny stor parkering för gästerna.

Söderåsens välkända kaffestuga

nssill!
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Söderåsens Våffelstuga
Våfflor
K akbuffé
Färska smörgåsar
Pajer

Tårtbuffé
Allt är hembakat
Alternativ för allergiker
Fantastisk miljö

SEJRBO & SON AB Klippan

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

6 ICA Kvantum, Klippan

Välkommen till

Söderåsens Tandklinik
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L just &
ICA Kvantum
Under hösten och våren har hela butiken byggts om och bli
vit ännu mer miljö- och klimatsmart.

Vi har öppet hela sommaren
och tar emot gamla som nya
patienter.
Patienter med besvär får
tid samma dag.
Ring 0418-831 81

Lagom till midsommar har sista etappen av ICA Kvantums
energiprojekt genomförts. Första etappen i höstas innebar att
kylsystemet och kyldiskarna byttes ut och nu under våren har
hela ventilationen och värmesystemet bytts ut.
– Som en konsekvens av detta har innertaket rivits ner och då har vi
passat på att byta ut belysningen till LED som ger ett bättre ljus och är
mer energieffektivt, berättar Filip Cronberg som är butikschef.
ICA Kvantum har nu fått ett smart integrerat system som skapar
en bättre butiksmiljö och bättre förutsättningar för en hållbar
framtid.
– Vi har en härlig sommar framför oss med en förnyad ljus och fräsch
butik. Det känns fantastiskt roligt, säger Filip.

Butiksgjord smoothie
Välj mellan mango/päron,
banan/jordgubb och
grönkål/spenat/mango.

Brandkårsgatan 2 i centrala Kågeröd

www.soderasenstandklinik.se

29:/st

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

ICA Kvantum, Klippan 7

Sommartider

på ICA Kvantum
Med midsommar börjar sommaren på riktigt.
På ICA Kvantum hittar du alltid mat för alla tillfällen
och från butikens eget kök lagas det god och närproducerad mat utifrån vad säsongen har att erbjuda. Från
delikatessen erbjuds ett brett sortiment att förgylla varje
sommarkväll med. Bland annat erbjuds färskt svenskt
kött, lagad mat som smakrik pulled pork eller butikens
picklade rödlök, smoothies med säsongens bär och självklart delikatesser från när och fjärran.

”Den varmrökta laxen
går att äta som den är”
Peter och Liv som jobbar i Kvantumköket tipsar om sina
favoriter till grillen i sommar:
• Karréskiva med skånsk senap och riven färsk pepparrot
• Färska högrevsburgare på ca 200g med egen ham
burger
dressing som smaksats med chipotle, toppad
med picklad rödlök
Personalen på ICA Kvantum har goda kunskaper om
mat och delar gärna med sig tips om mat. Peter och Liv
i Kvantumköket har tillsammans en lång erfarenhet av
matlagning och lagar dagligen mat för att underlätta i
kundernas vardag. Ytterligare ett hett tips för dig som vill
ha fisk istället för kött till midsommar är att grilla fisk,
exempelvis en hel laxsida, eller testa den varmrökta laxen
ihop med ICA Kvantums egna franska potatissallad.
Fransk potatissallad är för övrigt en nyhet i delikatessen.
En annan favorit är grillpotatissalladen med små bitar av
bacon och äpple i, som både ger sälta och lite syra.
– Den varmrökta laxen går att äta som den är på tallriken, eller
att låta den bli lite ljummen på grillen innan servering. Fisken
kommer från Fiskgrossisten i Helsingborg som röker laxen själva,
berättar Peter.
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8 Er Byggare

Näringslivspristagare
Stefan Lindqvists och Fredrik
Hjorths företag Er Byggare, med
17 anställda, tilldelades Klippans
Kommuns näringslivspris 2019.
Vinstpengarna på 12 000 kronor har
Er Byggare valt att skänka till de
anställda inom vård och omsorg i
Klippans kommun i form av Klippancheckar.
– På så vis stöttar vi både de anställda inom
vården och butikerna i Klippan, säger
Fredrik.

Är du en erfaren snickare som gillar
att ha fokus på bygget?
Är du trött på att hantera
Erfaren
material och att stå i kö i
bygghandeln? Är du orolig
för att det ska bli inbrott i
firmabilen? Då är du snickaren för oss!

snickare

Hos oss får du tillgång till en fullt utrustad
servicebil som lastas på kvällen med
material inför nästa dags utmaningar och
töms på avfall när du är tillbaka.

sökes !

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

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

OPTIMERA FASADEN

VI HAR BÅDE MATERIAL OCH GODA RÅD, VÄLKOMMEN TILL OSS!

KLIPPAN Storgatan 81 / 0435-44 89 50
/ Mån-Fre 7-18
www.optimera.se

PERFEKT GRÄSMATTA
VARJE DAG
KLARAR SMALA
PASSAGER

AVANCERAD
NAVIGERINGSFÖRMÅGA

KLARAR BRANTA
SLUTTNINGAR

Försäljning
Service
Reservdelar

H Husqvarna

Måla fasaden 9

SÄTT VÄRDE PÅ DITT HUS
Ett enkelt sätt att sätta värde på ditt hus är att se till
att fasaden är snygg och hållbar under många år.
En nymålad fasad höjer värdet på ditt hus. Ditt hus är
så mycket mer än sin fasad. Detaljer som fönster, dörrar,
balkongräcken, knutar och grund är lika viktiga för helhetsintrycket. En tumregel för fasadmålning är att det
utförs under månader som inte har bokstaven “r” i sitt
namn. Det vill säga maj, juni, juli och augusti.

Äntligen sommar!
ALL FÄRG
från Teknos

25%
rabatt
FLUGPENNA

Lycka till med ditt målande i sommar!

Stop-It!

99:-

(ord.pris 129:-)

MYR EFFEKT
Pulver. 500 g

169:-

(ord.pris 189:-)

GRÄSFRÖ

Skånefrö Siesta 1 kg

Byggnadsställningar

99:-

(ord.pris 126:-)

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

– Scener
– Väderskydd
– Special
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Ring för en kostnadsfri offert eller rådgivning

Priserna gäller endast Ljungbyhedsbutiken.

Bygdens butik!

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

Storgatan 4 | Ljungbyhed | 0435 - 294 50
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SOMMARENS NYHETER
55"

100 % Color Volume by QLED
QE55Q64TAUXXC

4K
HDR

Letar du efter en TV som inte kompromissar med något annat än
sitt pris? Då kan du sluta leta. Här får du en TV som levererar.

9.990:50"
4K
HDR

Samsung QLED 4K Smart TV
QE50Q64
Optimal färgvolym på 100%
Optimerad bild med HDR-teknik
Dual LED-belysning
Quantum Processor Lite
Samsungs Premium One
Remote

8.990:49"

Sony 49” XH95 4K UHD
LED Smart TV
49xh9505

49” Full Array LED TV
X-tended Dynamic Range PRO
Android TV, röstkontroll

15.990:Luftkonditionering 7000
BTU A
Denna mobila, kompakta och väldesignade luftkonditionering
kan användas överallt där luftkylning behövs. Låg
energiförbrukning som är A-klassad. Effekten känns
omedelbart.

3.990:-

- Kyleffekt: 7.000 BTU
- Energiklass A
- 3 driftlägen: kyla, torkning, fläkt
- Justerbar temperatur

- Ljudnivå: 65 dB
- Fjärrkontroll
- Digital timer

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

Nyrenoverat med hjälp av colorama 11

Med utsikt från Söderåsen har Pernilla Ahlberg renoverat ett
torp som hon flyttat in i. Med skogen som granne har det fall
färdiga torpet totalrenoverats till att bli ett mysigt hem.

I princip har det byggts ett nytt hus i det gamla. Torpet är vingt och
snett vilket gav utmaningar när såväl kök skulle monteras som när
det skulle tapetseras.

Inredningsproffs
Det finns en mysig känsla inne i huset. Den gamla murstocken har
fått muras in där den gamla bakugnen räddades. Pernillas hem har
en harmoni och balans utifrån hur inomhusmiljön är med möblering, färg och form, Feng Shui, helt enkelt. Färgen i tapeten plockar
upp bjälkarna, köksinredningen och är gammeldags med torp
känsla.
– Jag var inne tre gånger hos Colorama och fick hjälp av Veronica att välja
tapeter. Alla tapeterna har grå grund som fångar upp köket och de är sam
stämmiga i hela huset. Eftersom det är öppen planlösning och öppet upp till
nocken måste det det finnas en balans, berättar Pernilla.
Coloramas utbildade inredningsexperter, i det här fallet Veronica,
hjälper gärna dig att kombinera färger och material på väggar, golv
och övrig inredning för ett lyckat slutresultat. Ett annat exempel på
det är allt trä i huset är laserat med lasyr från Colorama.
– Jag handlar alltid hos Colorama eftersom jag får personlig hjälp och de är
genuint intresserade av mig och det jag ska göra. Du är mer än en kund hos
Colorama och de har de bästa produkterna, avslutar Pernilla.

Nu kan Pernilla njuta av det ny
renoverade torpet, vilket du ser ovan.
Här nedan visas lite bilder hur torpet
såg ut 2018 när hon började renovera.

MEDLEMSERBJUDANDE!

MEDLEMSERBJUDANDE!

25%

25%

PÅ JOTUN DEMIDEKK
ULTIMATE FÖNSTER*

ALCRO BESTÅ
FÖNSTERFÄRG**

Jotun Demidekk

Färgen har suverän glans- och kulörhållbarhet och mycket
långa underhållsintervaller.

Alcro Bestå

En lättstruken, droppsäker och vattenburen fönsterfärg som täcker bra.
* Gäller Jotun DEMIDEKK Ultimate Fönster, prisexempel ord. pris från 359:(0,68L) 19/6–5/7 2020.
** Gäller Alcro Bestå Fönsterfärg, prisexempel ord. pris från 244:- (0,68L),
19/6–5/7 2020.

Gilla oss på FB

12 Tvätta bilen miljövänligt

TVÄTTA
BILEN

.
t
g
i
l
n
ä
v
miljö
DYGNET RUNT

fr.

20:-

Fabriksvägen, Klippan

Miljövänlig bilTvätt
Två tredjedelar av alla biltvättar sker direkt på gatan framför
det egna huset. Att fultvätta bilen på gatan skadar miljön.
Istället för det bör fordonet tas till en biltvätt.
Fultvättar är biltvättarna som sker hemma på gatan eller på
parkeringen, där smutsvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna.
Dagvattensystemet är till för att leda bort regn- och smältvatten
från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. Det är inte
till för förorenat vatten och dagvattnet leds därför inte till något
reningsverk. Det leds direkt ut i närmsta bäck, sjö, å eller hav.
– Det är ungefär 20 miljoner fultvättar som förorenar vår närmiljö varje
år. Tvättvattnet innehåller olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester
som rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Tvätta istället bilen
på en biltvätt. Då bidrar du till en bättre miljö, säger Pär Gustafsson,
chef för avdelningen Avloppsrening på NSVA.

Välj Biltvätten
Ett miljövänligt alternativ är att tvätta bilen på en fordonstvätt
med godkänd reningsutrustning. Biltvätten på industriområdet i
Klippan är en sådan.
– Reglerna är mycket hårda men hos oss kan man tvätta miljövänligt, säger
Marcus Andersson som driver Biltvätten.
– Tungmetaller, oljerester och föroreningar av olika slag samt tensider och
andra kemikalier som finns i bilschampo och avfettningsmedel hamnar i
tankar hos oss. Allt renas för att det inte ska hamna i det vanliga avlopps
vattnet, förklarar Marcus.
Från NSVA vädjar man nu till allmänheten.
– Att tvätta bilen på gatan är precis lika illa som om du tvättar bilen på
närmsta badstrand eller i din favoritsjö. Så vill du bada i rena sjöar och
hav så tvätta bilen på en biltvätt, säger Pär Gustafsson.

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70
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Vi har laddat med sommarens tillbehör
Selva barn
99:-

Perstorpsväska
fr 149:-

Selva vuxen
399:-

Roxy friluftsstol
795:-

Parasoller

Chelsea duo-set
6 995:-

073-53 24 460
www.ahlinsmobler.se
info@ahlinsmobler.se

Öppettider
Tisd-fred 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15

VI FINNS I
TULLSSONHUSET
I KLIPPAN

Laddad laguppställning:
Kia XCeed och Ceed SW

Privatleasa en Kia laddhybrid nu fr. 2 995 kr/mån
Kia vill skapa en mer hållbar framtid – där alla barn får spela fotboll på lika villkor
och där så många som möjligt kan ställa om till laddbara bilar. Kias laddhybrider
– den helt nya, sportiga crossovern Kia XCeed och familjekombin Kia Ceed
Sportswagon – gör det möjligt för fler att köra med mindre påverkan på miljön.
Just nu till riktigt bra privatleasingpris. Beställ online eller kontakta oss.

Sportig crossover

Generös familjekombi

PRIVATLEASING FR. 3 795 KR/MÅN*
Ord. pris 4 395 kr/mån

PRIVATLEASING FR. 2 995 KR/MÅN*
Ord. pris 3 995 kr/mån

Newmanbil AB
Hässleholm

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

Erbjudandena gäller ordertecknade bilar t.o.m. 30/6–2020 eller så långt lagret räcker. Bränsleförbrukning blandad körning Ceed SW Plug-In Hybrid 1,3 l/100 km, CO2-utsläpp 29 g/km; XCeed Plug-In Hybrid 1,7 l/100 km, CO2-utsläpp 38 g/km
enligt körcykeln WLTP. *Privatleasing: 36 mån, månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgift. Rörlig ränta. Max körsträcka 4500 mil, övermil debiteras. Klimatbonusen är redan avdragen på ovan nämnda privatleasingpriser.
Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel.

LAGERRENSNING!
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– CYKELAFFÄREN I CENTRUM –

Vi hjälper dig med
hela din ekonomi
– både företagets
och din privata

Cykla kan vi alltid göra

Välkommen in till oss på Allégatan 17 i Klippan.
Du når oss också på 0435-48 32 01 eller via
kontakta5620@seb.se

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

EKSTRANDS CYKEL

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

Prata med någon som
kan Klippans kommun
Erbjudande till alla privatkunder som
köper bostad via Fastighetsbyrån och
tar nytt bolån i Swedbank.
– Bolån med 2 räntefria månader (Gäller endast för kunder som
står med på köpekontraktet/överlåtelseavtalet OCH är låntagare).
– Ett handpenningslån som är kostnadsfritt under 6 månader,
under förutsättning att slutfinansiering läggs i Swedbank.
– 3 månaders kostnadsfri hemförsäkring vid tecknande av
helårspremie.
– Nyckelkund kostnadsfritt under 1 år.
– Rådgivning i form av Boendekollen.
Ring oss på 0435-180 70, Fastighetsbyrån eller
0435-260 04, Swedbank så berättar vi mer.

Rik cykelhistoria i Klippan 15

Rik cykelhistoria

Cykelutställning av Heralds cyklar
Foto: Axel Blomgren (1910-talet)

Cykeln är lite över 100 år gammal i Sverige där 1890talet var det första av cyklismens årtionde, åtminstone
hos medelk lassen.
De första cyklisterna i Sverige var ofta äventyrliga män ur
den övre medelklassen men snart följde landsbygdens folk
efter. Först ut var lärare, handlare, tjänstemän och ämbetsmän. Därefter anslöt sig även låginkomsttagare som
sparade och lånade för att kunna skaffa sig egen cykel.

Cykelfabriken Herald Klippan
Foto: Axel Blomgren (1931)

Montörerna på sina egna arbetsstationer
Foto: Axel Blomgren (1914)

Cykelfabriken Herald
Axel Jönsson Forsberg född år 1865 i Klippan följde år
1900 med sin bror till USA och fick jobb hos ett cykel
företag. När han kom hem till Klippan igen startade Axel
Jönsson cykelfabriken Herald.
Tyvärr hade han falska vänner som lurade honom
vilket gjorde att han 1910 fick lämna Heralds verksamhet.
Velocipedfabriken Heralds cykeltillverkning gick i konkurs 1921 och ett nytt bolag övertog verksamheten, men
på 1930-talet köptes cykelfabriken i Klippan upp av konkurrenten Gislaved, som lade ner fabriken.

Mats hos Ekstrands cykel är
välkänd för de flesta Klippanbor.

Gränden 4 där Herald hade sin verksamhet. Numera är
det lägenheter i huset som är känt som ”Färgfabriken”.

Erfaren cykelhandlare
Klippan har genom åren haft cykelbutiker och en av byns
största profiler är Mats Jonsson som jobbat de senaste 45
åren vid Ekstrands cykel i Klippan centrum. Det finns en
rik cykelhistoria i Klippan att ta vara på.

Kyla i sommar
LUFTKONDITIONERING
Canvac CPA5121V

LUFTKONDITIONERING
Canvac CPA3802V

3 995:-

6 395:-

Arbetsområde vid öppen
planlösning: 40 kvm
63 dBa
Swingfunktion
Avfuktningsfunktion
Betyg 3/5 av Aftonbladet
Plus

Arbetsområde vid
öppen planlösning:
25 kvm
62 dBa
Avfuktningsfunktion
Timer
Betyg 4/5 av
Aftonbladet Plus

FLÄKT
Canvac CBF1303V

Vi har fler modeller på golvfläktar och bordsfläktar i
butik. Det går även bra att beställa på www.elon.se och
hämta i butik (eller utanför).

Erbjudandet gäller t.o.m. 30/6 2020 eller så långt lagret räcker
och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Vi reserverar oss för ev tryckfel och slutförsäljning.

249:Ø 30 cm
Tre hastigheter
Svängfunktion och vinklingsbar fläktdel

Söndraby El

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

TORNFLÄKT
Termo Titano

1 295:-

5 hastigheter,
fjärrkontroll .
LED-display för
att visa aktuell
rumstemperatur.
Energieffektiv.

Föreningssidan

Ljungbyheds IF
Ljungbyheds IF är mer
än enbart en fotbolls
förening. Det finns en
kraft och gemenskap
som är större än själva
syftet med föreningen,
att spela fotboll.
Glädjen i att spela fotboll
finns i Boll och Lek till
barn och ungdomslagen
samt senior
lagen. Hur
mycket LIF betyder avspeglas i veteranerna. En
Ljungbyheds A-Lag 1952
grupp till åren komna spelare och ledare som planerat och ordnat
invigas inom kort och det finns en stolthet
med en ordentlig 80-års jubileumsfest som
och glädje över att det snart är färdigt.
tyvärr fått skjutas på framtiden. De har
sammanställt föreningens 80 år med foton,
I Covid19-tider är det ekonomiska bortfalfilmer och en utställning.
let betydande för föreningen. Vill du stödja
LIF och deras verksamhet tar Hemköp fortDet blåser positiva vindar i LIF. Aktiva och
farande emot pantflaskor, osorterade, som
engagerade ledare, spelare och föräldrar
går oavkortat till föreningens verksamhet.
bildar många lag. Det nya klubbhuset ska

Träningstävling tyngdlyftning
Klippans kraftsports klubb med sina fan
tastiska tränare anordnade en tränings
tävling för ungdomar i maj månad.
I tider när tävlingar är inställda och
tränings
möjligheterna begränsade var
tränings
tävlingen ett ljus i mörkret där
många nya personliga rekord sattes! Ungdomsverksamheten har fått ett rejält uppsving både på dam- och herrsidan tack vare
duktiga tränare.

Sagolikt historiskt
Hembygdsparken i Klippan är mer än
gamla byggnader och utställningar.
Vid Träffpunkt Elfdalen finns en fantasistig
med träkonstverk av Leonard Anton och en
lekplats där bland annat ett Vikingaskepp
lockar till lek. Här finns även en grillplats,
hundrastgård och ett utegym. En träffpunkt
för unga och gamla utomhus helt enkelt
som är gratis. Här finns också en minigolfbana och runt Bäljane å finns det naturskön
miljö med ströv- och promenadstigar.

TÄNKVÄRT

Ljungbyheds IFs Damlag 1980, då de tog sin första (och hittills enda) serieseger.
Damlaget lades ner 1989 p.g.a. spelarbrist men återuppstod förra året.

Minns du alla företag och butiker som
sponsrat din förening under alla år?
Nu har du chansen att ge tillbaka genom
att handla och anlita just de här butikerna och företagen.

Tack till Föreningssidans
sponsorer! sponsorer!
Tack till Föreningssidans

Rasmus Holm – Rögle BK & Angel Island Army 17

Hittade kärleken på läktaren
Vem är Rasmus Holm?

– Jag är en sportintresserad 30-åring som är född
och uppväxt i Helsingborg. Egentligen är jag en
fotbollskille, men fastnade för Rögle efter jag va
rit på plats och sett några matcher. Det var fart,
fläkt, fysiskt och snabbt. Säsongen efter köpte jag
mitt första säsongskort som jag delade ihop med
en kompis. Men ståplats och stämningen lockade
så det blev att jag klev upp på ståplats och blev fort
en del av gemenskapen, berättar Rasmus.

Mitt i det grönvita hjärtat av supportrar
som utgörs av AIA på ståplats står Ras
mus Holm och är en av många som bidrar
till att Catena arena är en skräckarena för
motståndarlagen.
Det är supportrarna som skapar stämning
och den härliga atmosfären och inramningen som bidrar till att ishockey ska upplevas
på plats. Som nyvald ordförande i Angel
Island Army (AIA) står Rasmus inför
en annorlunda säsong där det pratas om
matcher utan publik eller annat beroende på
Covid19-pandemin. Söderåsjournalen fick
en pratstund med honom.

Är man lång och högröstad på ståplats så
sticker man ut. Efter något år på ståplats
och som medlem i AIA fick Rasmus frågan
om han ville engagera sig i styrelsen och i
Rasmus och Jenny fann varandra i Rögle-klacken
år blir det sjätte året i rad som han sitter i
styrelsen, men första året som ordförande.
gemenskapen. Det finns en välkomnande attityd
till alla nya supportrar. Vill du följa med och stötta
Förälskade
Att följa Rögle är en berg- och dalbana men Rögle på bortamatcherna är medlemskap i AIA
kärleken till laget och klubben består oavsett ett krav. Vi vill ha engagerade supportrar både på
om det är medvind eller motvind. Gemen- hemma- som bortamatcherna, säger Rasmus.
skapen som finns bland supportrar är speciSom ordförande i AIA är det Rasmus jobb
ell och du får vänner för livet. Det är trångt
att sköta kontakten med Rögle och tillsampå läktaren och på bussresorna till bortamans med styrelsen ordna bussresor och
matcherna umgås du nära. För Rasmus del
skapa stämning på läktaren. I en oviss tid arså träffade han Jenny Karlsson under en
betar Rögle och AIA för att allt ska gå som
bussresa och sedan fortsatte de prata i samplanerat.
band med hemmamatcherna. Det ena ledde
– Ha en skön sommar, ladda inför säsongen och
till det andra och sedan några år tillbaka är
bli medlem i AIA om du inte redan är det. Vi
de sambos och fortsatt förälskade i varandra
ses på läktaren så fort säsongen startar, avslutar
och i Rögle.
Rasmus.
– Förutom det stora sportintresset delar vi intresset
till matlagning och dryck. Vi spenderar mycket tid
i köket tillsammans, förklarar Rasmus.

Gemenskapen

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

Rasmus tillsammans med Johan Kronberg,
AIA:s första (inofficiella) ordförande.

Alla kan sjunga och stötta Rögle på läktaren
och alla som gör det finner en gemenskap.
Det kvittar vad du heter, var du kommer
ifrån eller hur gammal du är. Det enda som
betyder något är passionen för Rögle.
– Är du intresserad av att leva dig in i matchen,
sjunga och stötta laget på isen är du en del av

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570

Rasmus och den avgående AIA-ordföranden
Glenn Petersson i samspråk.

Söderåsjournalen
Söderåsjournalen
Boka tid
Klippan
Klippan

för
HÖRSELPROV
eller

RÅDGIVNING

En hjälpande hand när det behövs,
En hjälpande
det
behövs,
- dygnethand
runt,när
året
om
- dygnet runt, året om
MONIKA SJÖHOLM Leg. Audionom

www.röstångabegr.se
www.röstångabegr.se

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

N. Skolgatan 2A | Klippan
0435-105 55 | horselspecialisten.se
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S:t Petri kyrka
Sommarens vägkyrka 21/6-5/7

• Öppen vardagar 8–18 och helger 10–18.
• Möjlighet finns till egen bön och ljuständning.
• Frälsarkransvandring erbjuds i den vackra
lavendellabyrinten.
• Medhavd fika kan avnjutas i Stadsparken som
finns alldeles intill kyrkan.

Är du född 2006? Glöm inte anmäla dig till

konfirmation 2020!

Inbjudan har skickats ut till ungdomarna i kommunen som är födda 2006.
Undrar du över något? Kontakta präst Ann-Sofie
Söderström, tel 0435-296 82,
e-post: ann-sofie.soderstrom@svenskakyrkan.se

Sommarmusik online

I sommar blir det inte den vanliga Musik i Sommarkväll i Klippans pastorat.
Istället bjuder vi på Sommarmusik online. Missa inte dessa tillfällen att njuta av
fin musik – i TV-soffan hemma, i trädgården eller var du vill, när det passar dig.
Du hittar dem på Facebook/KlippansPastorat och vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/klippan

28 JUNI – Sopran möter orgel

Operasångerskan Carolina Tholander och organisten Olof Tholander framför ett program
med bl a sånger som Mozarts Alleulja, Vavilovs Ave Maria och en norsk folkmelodi.

26 JULI – Salig för en stund

Carolina Söderman möter låtskrivaren och sångaren Peter Hallström i varm, omslutande
duettsång det slår gnistor om. I huvudsak komponerade av Peter.

30 AUG – En nyans av Lisa Nilsson

Mattias Björkenrud Karlsson & Frida Lindhardt bjuder på ett axplock ur Lisa Nilssons
fantastiska repertoar, med sin egen tolkning.
www.svenskakyrkan.se/klippan
Facebook.com/KlippansPastorat

Information från Klippans kommun

Foto: Halo By Hilde

N
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N
UTVECKLARE

Destinationsutvecklare Matilda Brozén är nöjd med utbudet
av ”pandemi-anpassade” aktiviteter på och runt Söderåsen.

En annorlunda sommar

att du kan ringa i förväg till butiker och
få dina varor ihop-plockade innan du
kommer dit, att restauranger serverar
din mat direkt på tallriken istället för via
buffé, att man begränsar antalet personer
Eftersom vi har ett stort utbud på akti- som får vistas inomhus samtidigt o.s.v.
viteter du kan göra utomhus, med god
marginal på avstånd till andra människor, Nu när möjligheten öppnats upp för resor
kommer Söderåsen-området sannolikt inom två timmar ifrån hemmet, kommer
att vara eftertraktat som destination Söderåsenkommunerna gemensamt göra
i sommar. Att vara ute i den svenska en marknadsförings-satsning. Kampannaturen och vandra, cykla, cykla dres- jen kommer att marknadsföra Söderåsen
sin, paddla kanot och rida, - det ser ut som ett utmärkt alternativ till utlands
att bli sådant som svenskarna kan göra resan. Och ett utmärkt utflyktsmål inom
under semestern. Vi har många nyheter i Sverige. Vi gör detta för att locka fler
Klippans kommun, som visar på den besökare till Söderåsen. Tillsammans
positiva utveckling Klippan haft de med det goda värdskap våra företagare
senaste åren t.ex. aktivitetsparken utan- och föreningar står för, kan vi förmedla
för Sågen, Träffpunkt Elfdalen, Prins en positiv bild av Klippan.
Inför en sommar med rådande Covid19situation, har vi på Söderåsen tur att vårt
utbud består av många bra ”pandemianpassade” aktiviteter.

Oskars Naturlek, Padelbanorna i Ljung- Det mesta ser ut att bli annorlunda i år.
byhed m.m.
Men vi hoppas på att resandet inom Sverige kommer att öka, under kontrollerade
Många av de verksamheter som finns här
former såklart, och att det ekonomiska
har arbetat hårt med att anpassa sig till det
tappet för företagen inte blir för stort.
rådande läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kan handla Näringslivsavdelningen önskar alla en
om att man erbjuder shopping utomhus, skön sommar!

KLIPPANS KONSTHALL
27 juni – 23 augusti

BELONGING – att höra hemma
JASMINE CEDERQVIST
Öppnar lördag 27 juni kl 16-18

SOMMARAKTIVITETER

för alla åldrar måndagar kl 13-17

VISNING

onsdagar kl 16, lördagar & söndagar kl 14

GÄST I KLIPPANSOFFAN
MUSIK & SAMTALSPANEL
lördag 22 aug kl 15-19

Öppettider mm:
klippan.se/klippanskonsthall
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ÖPPETTIDER I SOMMAR
8 JUNI – 16 AUGUSTI

KLIPPANS BIBLIOTEK

Måndagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar
Fredagar

13.00 – 19.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
13.00 – 19.00
10.00 – 13.00

LJUNGBYHEDS BIBLIOTEK

Tisdagar
Torsdagar

10.00 – 14.00
14.00 – 19.00

ÖSTRA LJUNGBYS BIBLIOTEK

Bemannat bibliotek
Måndagar
15.00 – 19.00
Måndagar juli 14.00 – 19.00
Onsdagar
9.00 – 13.00
Onsdagar juli
stängt
Meröppet, Östra Ljungby
Alla dagar
9.00 – 21.00
Gäller för dig med avtal

SOMMAR
I
KLIPPAN

SKANNA QR-KODEN FÖR ATT
SE HELA SOMMARLOVSPROGRAMMET

TRYCKERI
Ring oss på 0435-77
90 50 &
REKLAMBYRÅ
www.adaptmedia.se

