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Utgivningsdagar
Nummer MATERIALDAG Utgivningsdatum

Februari 30 jan – 3 feb 18-19 februari

Mars 6-10 mars 25-26 mars

April 3-7 april 22-23 april

Övriga utgivningsdagar finns på söderåsportalen.se

Omslaget: På ut valda mötesplatser kommer det att sättas upp skyltar  
för pusshållplatser för att sprida glädje och kärlek.  Foto: Shutterstock

Lilla bilden: Filip Cronberg berättar om hållbarbetsarbetet på  
ICA Kvantum som är en certifierad miljösmart butik.

Vi  lokal handel
Sveriges mest omtänksamma och kärleksfulla kommun, det måste 
vara Klippans kommun. Åtminstone när det kommer till att handla, 
äta och uppleva hemmavid. Vi står inför tuffa tider samtidigt som 
vi vill behålla våra butiker, fik och andra mötesplatser. Att handla 
lokalt är att visa kärlek. Att visa kärlek är ett genomgående tema 
just nu. Du kan sätta upp ert eget kärlekslås, ta foto vid någon av 
pusshållplatserna runtom i kommunen. Skyltar som uppmanar folk 
att pussas, ta bilder och lägga ut på sociala medier. Bakom pusshåll
platserna står Adapt Media och Söderåsjournalen. Tanken är att 
visa att vi tar hand om varandra och älskar lokal handel.

Firandet av kärlek har rötter tillbaka till medeltiden och vårfirandet 
då unga människor skaffade sig en partner inför sommarens fester. 
Det klassiska sättet att visa kärlek och omtanke är en bukett blom
mor, ett smycke, chokladpraliner eller köpa nya underkläder är ett 
säkert kort. För den som vill ta ut svängarna lite finns det många 
alternativ. Exempelvis fungerar alltid en Klippancheck.

Att älska lokal handel är enkelt, visa det genom att handla lokalt. 
Kärlek till hembygden, vår historia och framtid berör alla. En fika, 
ett lunchbesök eller att handla i någon av butikerna som fortfarande 
finns kvar betyder mycket på många olika vis. Handla med kärlek 
– Handla lokalt. 

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70
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KLIPPANS MEDIAHUS
webbshop.adaptmedia.se



Vår mat är utan  
Vår mat är utan  

gluten och mjölk, 
gluten och mjölk, 

men alltid med 
men alltid med 

extra kärlek!extra kärlek!

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

Öppet mån-fre 6-22, lör-sön 8-22 
Preem Klippan | Storgatan 7 | 0435-71 16 70
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Vinterns latte –
Crème brûlée.

Storgatan 12  |  Klippan  |  0739-89 16 79

Fika med kärlek 

LUNCH | CAFÉ | PUB
Öppet: mån-ons 11.30-15.00,

tor 11.30-18.00, fre 11.30-22.00, lör 13.00-22.00

www.dagnys.one  |  072-443 77 20
Storgatan 6 i Ljungbyhed

Visa kärlek med choklad
Kärlek visar du bäst med en god kärlekspresent och inget slår 
handgjorda chokladpraliner. 

Hos Dagnys i Ljungbyhed tillverkar Tina, med kärlek, hand
gjorda chokladpraliner som både är vackra för ögat och oemot
ståndligt goda. Chokladen är noga utvald för att matcha syfte 
och smak. 

Att smaka magiska praliner där smakerna och utseendet går 
hand i hand är en dröm. 

Säg det med en blomma
Alla hjärtans dag är en chans att visa lite extra uppskattning 
för den du tycker om. 

Vår mest kärleksfulla högtid som firas i romantikens och kärle
kens tecken. Den mest populära gåvan på alla hjärtans dag är 
vackra blommor. Många väljer att ge en bukett röda rosor, som 
är den mest klassiska symbolen för kärlek. Men det finns också 
andra typer av blommor som passar bra att ge bort på den här 
dagen, som till exempel nejlikor, liljor och tulpaner.
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Äntligen öppnar Knutstorps borg upp för allmän-
heten! Omgivet av en slående vacker natur och med 
anor som sträcker sig ända tillbaka till 1300-talet är 
Knutstorps borg värt ett besök i sig. 

Idag finns det även en inredningsbutik inne i borgen, i 
valvet som tidigare fungerat som skafferi och skyddsrum. 
Butiken drivs av Ida, medan hennes man Claes Adam 
sköter godset. I butiken hittar du inredning, vintage och 
presenttips. Här finns även god saker som honung från går
den, delikatesser av olika slag. 
– Tanken är att ha inredningsbutiken i borgen öppen året runt och 
göra Knutstorp till ett utflyktsmål. Platsen och butiken är en upp-
levelse värd att besöka ofta. Det mesta som finns i butiken finns 
i fåtal exemplar vilket gör att sortimentet ändras hela tiden. För 
mig är det viktigt att det är en rimlig prisnivå, alla ska ha råd att 
köpa med sig något hem. Alla som besöker butiken ska ha känslan 
av att vilja komma tillbaka, förklarar Ida.

Knutstorp har bland annat tillhört släkten Brahe och är  
födelseplats åt den världsberömda astronomen Tycho Brahe  
som föddes här år 1546. Sedan 1771 tillhör godset familjen 
Wachtmeister och idag bor Claes Adam och Ida här med 
sina barn. 

Knutstorps butik har ett noga utvalt sortiment av inred
ning, presenter och vintage samt lite ätbart med. Du hittar 
urnor och keramik, saker från Dalarna samt auktions och 
loppisföremål. Konsten att blanda nytt och gammalt, åter
bruka och ta hand om gamla saker gör att butiken passar 
med borgens historia.
– Det krävs att man tar sig tid och upptäcker allt i butiken. Här 
finns gott om personliga presenter att ge när man besöker någon, 
inredning och annat noga utvalt. Butiken är precis som borgen 
en upplevelse och en unik plats. Planen är att öppna ett café till 
sommaren och kunna sitta ute och njuta av omgivningen och plat-
sens historia, säger Ida med en blick som redan ligger långt 
fram i tiden.

Butiken är öppen onsdaglördag, se ävenpå deras Insta
gram @knutstorpsborg för senaste uppdateringar och 
öppet tider. Knutstorps borg är belägen strax utanför  
Kågeröd i ett vackert naturområde på Söderåsens syd
sluttning.

Inredning för hemmet
Utvald vintage
Presenter

Den personliga lilla butiken 
i Knutsborgs Borg

Om du inte har möjlighet 
att besöka oss, kika gärna
i vår webbshop!

Knutstorpsbutik.se
Knutstorps Borg
268 76 Kågeröd

Se Instagram för 
aktuella öppettider

@Knutstorpsborg

Knutstorpsbutik

Nytt och gammalt iNytt och gammalt i  Knutstorps butikKnutstorps butik
5



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

Öppettider
Tis-fre 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15
(Måndagar stängt)

Soffa bred 2-sits 

nu: 4.946:-

Lyxig soffgrupp

nu: 19.995:-

Sittpuff med förvaring 

nu: 799:-

HANDLA LOKALT MED HANDLA LOKALT MED 
-LIGA RABATTER-LIGA RABATTER

HELA FEBRUARI!HELA FEBRUARI!

på våra redan låga priser. 

Gäller hela sortimentet, 

även beställningsvaror.10%

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

Erbjudande

Välkommen
till din
tandläkare
i Klippan

BASUNDER-
SÖKNING95:-*

7% i rabatt på
alla behandlingarna

12% rabatt på behandlingar 
för studenter och pensionärer 
(över 65 år)

* Om befintligt kommer det allmäna tandvårdsbidraget att användas vid undersökning. Ni betalar dock endast 95 kr.

7%
rabatt

12%
rabatt

Modern, digitaliserad tandvård
 som ger bättre resultat, men framför allt blir behandlingen

både behagligare och snabbare för dig.

– Stor precision

– Minimal operation - mindre besvär efteråt

– I de flesta fall inget behov av stygn

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!

Guidad tandimplantatbehandling

Skonsam behandling/kirurgi
Med 3D-röntgen och möjlighet att först prova i dator når

 vi en exakt och korrekt placering av skruvarna i käken.

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

tack för att du stöttar

lokal handel
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Söderåsjournalen 
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10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

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

Söderåsjournalen 
Klippan 
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10,7x7,1 

RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

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

Ditt stöd i en svår tid
Röstånga Begravningsbyrå är en lokal och auktoriserad begravnings-
byrå som oavsett vilka krav som ställs, vilken begravning man vill 

ordna, omfattningen och innehållet i begravningen, löser allt åt dig 
när tiden är kommen. 

– Ni kan alltid räkna med ett varmt och personligt bemötande från vår 
sida och att vi kommer att förvalta ert förtroende med största hänsyn och 
respekt, säger Mikael Karlsson.

Röstånga begravningsbyrå står för det praktiska kring ett döds
fall och är dessutom ett starkt stöd i en mycket svår stund. När 
du känner dig redo att börja ordna de praktiska arrangemangen 

kring begravningen tar du kontakt med Röstånga Begravnings
byrå. Det är inte bråttom, ge dig själv ett par dagar att landa i det 

som har hänt innan du ringer och bokar tid för ett möte.

Vad behöver du veta?
Dödsboet betalar begravningen. För dödsbodelägarna är det viktigt att 
inga andra fakturor betalas innan begravning och eventuell gravsten är  
betalda. Om man använder dödsboets tillgångar till att betala andra  
räkningar före begravningskostnaderna kan man inte begära ekonomiskt  
bistånd från kommunen. I Sverige ärver vi inte skulder, men gör du betal
ningar i fel ordning kan du bli betalningsansvarig för begravningen.

Vi finns där för dig
Det är svårt att välja begravningsbyrå om man inte tidigare har erfarenhet 
av någon. Du är därför alltid välkommen att ringa eller besöka Röstånga 
Begravningsbyrå utan någon som helst förpliktelse.
– Vi delar frikostigt med oss av vårt informationsmaterial i form av prislistor och 
informationsskrifter, allt detta finns också på vår hemsida där man även kan beställa 
begravning online, allt för att det skall vara lättare att fatta beslut om att anlita oss, 
avslutar Mikael.

Familjeföretag
Röstånga Begravningsbyrå startade i Ask i ”Orbönen” på 1860talet av 
Gustaf Jönsson som i sin verkstad tillverkade måttbeställda kistor. Sedan 
1989 har Mikael och Marie Karlsson drivit Röstånga Begravningsbyrå. Att 
anlita ett familjeföretag med god lokal kännedom och lokala kontakter med 
exempelvis florister och naturligtvis också kyrkorna är ett tryggt val när du 
ska ha hjälp med begravning.
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Trendingrediensen hampa är på allas läppar och används i 
alltifrån kläder till livsmedel. 

Hampabonden, som drivs av Jeanette Lindhe och Robert Nilsson, 
möter såväl hälso och miljötrender som det ökade intresset för  
alternativa användningsområden för hampafiber inom både 
bygg  sektorn och hudvård!

Under förra året kunde vi följa Robert Nilsson när han som en 
av tolv deltagare deltog i tvprogrammet The Apprentice Sverige. 
Även om det inte blev någon vinst i tvprogrammet är företaget 
Hampa bonden prisat och uppmärksammat sedan tidigare. När 
Lands hypotek Bank utsåg landsbygdens företagare i tävlingen 
”Din gård, din möjlighet” tog de hem förstapriset för alternativa 
användningsområden för hampafiber.
– Att bygga med hampa har flera fördelar. Säkerhetsmässigt är det brand-
beständigt. Som byggnadsmaterial består det enbart av naturligt material. 
När det odlas kräver det väldigt lite vatten, inga bekämpningsmedel och 
dessutom är den klimatsmart då en hektar odlad hampa binder 20-22 ton 
koldioxid, säger Robert.

Hudvård Flawless
En nyhet är Hampabondens hudvårdsserie 
som innehåller ingredienser från ham
paodlingen och är 100% 
veganskt med naturliga 
råvaror. 
– Den 3 februari lanserar vi 
fyra ansiktsoljor som base-
ras på hampa. Hampfröolja 
innehåller fettsyran GLA, gammalinolen syra som 
har anti inflammatoriska egenskaper. Oljan är rik 
på anti oxidanter och de viktiga fett syrorna Omega 3-6-9, som gör huden 
spänstig, förebygger ålderstecken och stärker hudens egna barriärskydd. 
Den innehåller också Q10 som är en stark antioxidant och speciellt bra för 
att skydda cellen från att brytas ner i förtid, berättar Jeanette.

Från sin gård i Klippan med sina industrihampaprodukter tar 
de världen med storm. Skillnaden mellan industrihampa och 
den narkotikaklassade droghampan, är att deras hampa endast 
innehåller 0,2 procent tetrahydrocannabinol (THC). Deras hud
vårdsserie hittar du via deras hemsida, flawless.se.

Hampa sätter Klippan på kartan
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Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-13
Storgatan 32, Klippan • Tel. 0435 - 101 15
www.gunnsmode.se

Gilla oss på

Alla hjartans dag-

presenterna hittar
 

ni hos oss!

Storgatan 32 i Klippan

Handla din  Handla din  
Alla hjärtans dags- Alla hjärtans dags- 
present hos oss! present hos oss! 
Den 14/2 har vi fest Den 14/2 har vi fest 

i butiken med i butiken med 
fina extra-fina extra-
erbjudanden erbjudanden 
och fika. och fika. 

Varmt Varmt 
välkomna!välkomna!
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Gitarristen Janne Bark, som spelat in skivor och 
medverkat på otaliga turnéer med Ulf Lundell, till-
sammans med rocklegendaren Dan Hylander från 
Raj Montana Band ersatte ett insjuknat Torsson på 
Norrehus. 

Julbordsgästerna och konsertbesökarna fick uppleva en 
konsert som blev ett oförglömligt minne. Otaliga hits 
från förr revs av i en avskalad, äkta känsla där musiken 
och publikkontakten stod i centrum. I dagens digitala 
tidsålder är livemusik mer nödvändig än någonsin och 
skapar den ultimata kontakten mellan människor.

Under juldagen bjöd två lokala band på livemusik som 
fick Norrehus att gunga. Ett av Klippans yngsta band 
bestående av 13åringar, Charged, som rockade loss på 
scen. Huvudbandet Bonafide, med Klippan pågen Mar
tin Ekelund som basist, gjorde sedan ingen besviken 
med sin spelning. Bonafide turnerar runt i världen och 
har bl.a. spelat på Sweden Rock men på juldagen var det 
på Norrehus scen som de stod på. Att livemusik skapar 
starkare känslor än streamad musik, det kan alla intyga 
som besökt Norrehus konserter. Huset ger en speciell  
atmosfär och fångar känslan som livemusik skapar.

Norrehus är en viktig musikscen i Nordvästra Skåne. 
Evenemangen som ger betydelsefulla kulturinsatser bi
drar till såväl folkbildbildning som konsertarrangör.

Livemusik som enande kraft – Norrehus levererarLivemusik som enande kraft – Norrehus levererar

Dan Hylander och Janne Bark

Charged

Bonafide

Foto bakgrund: Matt Botsford/Unsplash
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070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Helhetslösningar  
för er renovering

Callinaz – Årets dansband?
Manifestgalan är en musikgala som sedan 2003 delat ut  
priser för verk skapade under det gånga året.

Den 23 februari bjuder man in till stor 
fest på Pustervik i Göte borg för att kora 
vinnarna. Bland de nominerade hittar vi 
Klippanbandet Callinaz som är nomi
nerade i klassen "Årets dansband" för  
skivan ”Session #1”. 
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Att fästa kärlekslås och föreviga sin kärlek har kommit till 
Klippan. 

I februari 2009 sattes det första kärlekslåset upp på Västerbron 
i Stockholm. Historiskt sett kom kärlekslås från Kina. Vid  
kinesiska giftermål gifter sig ofta par i vakttorn på den kinesiska 
muren för att sedan fästa ett lås och kasta ner nyckeln i avgrun
den. Den första gången symboliska lås förekom i Europa tros ha 
varit i Florens på 1960talet. Kärlekslås i dagens bemärkelse såg 
sitt ljus i Moskva på 1990talet där kärlekspar satte upp lås på 
Luzhkovbron. Önskan om evig kärlek symboliseras av ett lås i 
metall och att låsa ihop två personer vid en bro av metall är hårt 
och beständigt. Nu har kärlekslås kommit till Klippan för alla 
som vill manifestera sin kärlek. Köp ert personliga hänglås och 
sätt upp på staketet mittemot biblioteket.

Kärlekslås i KlippanKärlekslås i Klippan
COLORAMA 
VÄGGFÄRG 7

1 l 207:- ord 244:-

3 l 427:- ord 503:-

10 l 1058:- ord 1245:-

MEDLEMSERBJUDANDE!

Följ oss på: Öppet:
Må-fr 7-18

Lö 9-13

Söndraby El | Järnvägsgatan 25, Klippan | 0435-139 60 | klippan@elon.se
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Klippans Lås & Säkerhet – Ett tryggt val
Gänget på Klippans Lås & Säkerhet: Wictoria Svensson, Filip Jonasson, Nikolai Andersen, Per-Anders Svensson, Dicke Karlsson och Alexander Svensson. 

Du kan inte missa Klippans Lås & Säker-
het när du kör på Vedbyvägen. Med stora 
skyltar som lyser upp glatt, liksom före-
tagsbilarna som Adapt Media fixat, ger 
de liv åt fastigheten mellan Tvärby tobak 
och HardRock Eco. 

PerAnders ”Snogge” Svensson berättar att 
andelen jobb inom lås och säkerhet har ökat 
rejält sedan de valt att marknadsföra och sy
nas bättre.

– Namnbytet och att bilarna syns gör att folk för-
står att vi finns. Vi tar emot alla kunder, från stora 
entreprenadjobb, fastighetsbolag, byggföretag och 
lägenheter till privatkunder som vill köpa 
lås till huset. Alla kunder är välkom-
na, säger PerAnders.

Från att ha varit trångbodda 
i Coloramas lokaler till nya 
fräscha lokaler som syns bra 
från vägen, utökad personal
styrka gör att det mesta rullar 
på bra.
– Alla är välkomna hit för att få hjälp, 
vi tillverkar en ny nyckel till dig direkt med-
an du väntar. Bra service och att vara kundvänli-
ga är viktigt för oss, förklarar PerAnders.

Digital och analogt
Vikten av att känna sig trygg gör att vi all
tid vill ha lås till vårt hem. De digitala låsen 
gör att i stället för att byta låskolvar handlar 
det mycket om att byta kod eller spärra en 
borttappad nyckelbricka. Trenden med att 

köpa och installera kodlås kommer hålla i 
sig men analoga lås kommer också att finnas 
kvar som backup. Lås innebär säkerhet och 

trygghet för alla.
– Vi följer med utvecklingen och er-

bjuder f lera olika modeller av kod-
lås för våra kunder, avslutar 
PerAnders.

Kärlekslås
Inför ”Alla hjärtans dag” har 

Klippans Lås & Säkerhet valt 
att erbjuda olika modeller av 

hänglås som kärlekspar kan köpa 
för att hänga upp och visa sin eviga  

kärlek. Det finns hänglås som passar alla, 
det är endast smaken som avgör vilket lås 
som passar just er.

Nya lokaler, nya tider men fortfarande 
samma service när du behöver hjälp med 
att installera nytt lås, ordna låskolven eller 
ny nyckel. Klippans Lås & Säkerhet är ett 
tryggt val.

Yale Doorman  
Classic och L3

från 4950:-4950:- 
Inklusive moms  
och montering.

25% 
på alla Abus- 

hänglås

Gäller t.om 28/2.

Klippans Lås & Säkerhet 
Templaregatan 29, Klippan

Tel 0435-46 99 70
www.klippanslas.se
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Pussas vid 
en pusshållplats
Söderåsjournalen och Adapt Media 
vill göra Klippan till en gladare och 
mer kärleksfull kommun. 

Lyckliga människor handlar mer, fikar  
och bidrar till ett levande centrum. På ut valda 
mötesplatser kommer det, lagom till alla hjärtans 
dag, att sättas upp skyltar för pusshållplatser som 
är tänkt att sprida glädje och kärlek. Övriga håll
platser är för kramar och komplimanger.

PUSSHÅLLPLATS

Sprid kärlek! Ta en bild när ni pussas framför skylten. Lägg ut på Facebook 
och tagga Klippanshopping.se. Utvalda bilder kan publiceras i Söderåsjournalen.

TORSDAGEN DEN 

2:A FEBRUARI ÖPPNAR 

VI BUTIKEN FÖR I ÅR. 

VÄLKOMNA!

Torsdagen den 
2:a februari öppnar 
vi butiken för i år. 

Välkomna!
Öppet: tors-fre 10-18 & lör 10-13

info@bjarhusgardsbutik.se, 0435-102 95

   bjarhusgardsbutik.se   

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.

404 000 kr

SÅLD I PERS TORP

Robin Malmgren | Din auktionsmäklare

  Örkelljunga, Perstorp, Klippan, Höör,  
 Svalöv, Markaryd

  079-006 24 36

  robin.malmgren@klaravik.se

Skanna QR-koden för  
att läsa mer om att sälja  
på Klaravik.se

Behöver ditt företag hjälp med försäljningen? Jag  hjälper dig från 
start till mål.  Medan jag tar bilder,  startar  auktionen och sköter all  
kontakt med budgivare kan du lugnt jobba på som vanligt.

Klaravik.se är marknadsplatsen som samlar 90 000 besök – per dag. 
Varje vecka byter flera tusen maskiner, verktyg och fordon ägare 
genom oss.

Sälj företagets  
maskiner, verktyg & 
 fordon på klaravik.se
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Dagsutflykt med Resteamet
Februari månad är en bra månad att resa 
iväg på. Resteamet i Klippan erbjuder en-
dagsbussresor till Ullared för endast 200 
kronor. 

Kom ifrån vardagen och besök Ullared som 
blev rikskänt när TVserien gick på Kanal 5.  
Här har du chansen att träffa Morgan och 
OlaConny, äta en god bit mat och ha trev
ligt med vänner. För resenärerna är den 
sociala biten viktigast med att få komma i 
väg över dagen och hitta på något. Givetvis 

handlas det på Gekås och i de andra buti
kerna med. 

Resteamet har ett extra fint erbjudande un
der januarifebruari, när du bokar din resa 
(200 kr/person) får du även ett presentkort 
på 100 kr att handla för på Gekås. Ordinarie 
pris från mars är 275 kr. Under bussresan till 
Ullared stannar vi till för en kort paus. Väl 
i Ullared har vi ca 5 timmar till förfogande 
för shopping. Unna dig en utflykt tillsam
mans med vänner!

Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp och E6:an Ängelholm-Malmö! • Fabriksallén 13, KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se

R
es

Te
am

et

Bussresor 2023
Bussresor 2023ResTeamet

ResTeamet

Gratis 

anslutning 

från 16 orter 

i Skåne!

Resor med personlighet!

Alltid centrala 
-  

hotell!

DAGSTURER (Begränsad anslutning)
Ullared special (inkl presentkort på 100 kr) 
28/1, 8/2, 11/2, 19/2, 22/2�������������������200:-

Ullared 23/3, 12/4, 2/5, 17/5, 8/6, 10/8, 
24/8, 7/9, 27/9, 5/10, 19/10 mfl ���������� 275:-

Bordershopen 4/4, 27/4, 7/6 mfl �����575:-

Heiligenhafen 1/3, 15/3,  
28/3, 18/4, 9/5, 16/5 mfl ���������������������575:-

Skånska mord 23/4, 8/10 ����������������� 975:-

Tulpaner på Gavnö slott 3/5 ����������995:-

Fredriksdalsteatern med Eva Rydberg 
19/7, 26/7 ����������������������������������������������845:-

Snapphanetur 6/9 �����������������������������895:-

Kullaberg Vinresa 20/9, 4/10 ����������795:-

Mat och vin på Österlen 26/9 ��������995:-

Äppelmarknaden i Kivik 16/10 ������845:-

UPPLEVELSE/WEEKEND
Trandans vid Hornborgarsjön 2 dgr  
5/4  ������������������������������������������������������ 2695:-

Påskresa Wismar 3 dgr 7/4 ������������3395:-

Påskresa Rostock 3 dgr 7/4 �����������3295:-

Prag den gyllene staden 5 dgr  
4/5 ��������������������������������������������������������4995:-

Värmland med Lars Lerin 3 dgr  
9/5, 12/9 ����������������������������������������������3995:-

Åland med skärgårdssafari 4 dgr  
14/5 ������������������������������������������������������4995:-

Gotland 4 dgr 16/5 ���������������������������7395:-

Göta Kanal med Vadstena 3 dgr  
19/5 ������������������������������������������������������4495:-

Dalarna 5 dgr 1/6 ������������������������������7995:-

Höga Kusten med Ulvön 6 dgr  
3/7 ��������������������������������������������������������7995:-

Berlin 4 dgr 3/8 ���������������������������������3795:-

Ölands Skördefest 3 dgr 29/9 �������4695:-

Vinresa Rhen-Mosel 6 dgr 9/10 ����8395:-

Bremen Ölfestival 3 dgr 13/10 ������2995:-

Rostock Oktoberfest 3 dgr  
20/10, 27/10 ����������������������������������������3495:-

SOL & BADRESOR
Costa Brava, Roses 12 dgr  
28/6, 30/8 ��������������������������������������� fr 9995:-
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

Brottning i världsklass i Klippan
Den stora brottartävlingen Lady Open som arrangeras tradi-
tionsenligt i Klippan varje år, gör comeback efter pandemi-
uppehåll. 

För alla brottningsintresserade finns det chans att se blivande 
stjärnor och internationella stjärnor göra upp på brottarmattan. 
Ta chansen att se världseliten när de besöker Klippan. 

För mer info: www.klippansbk.se

Klippans kraftsportklubb ERBJUDER:
• Träning med fria vikter 

• Lär dig olympiska lyft och tyngdlyftning  
med utbildade tränare 

• Maskiner och träningslokal för dig som vill  
träna tyngdlyftning eller styrketräning.

Kontakt: Klippans kraftsportklubb på Facebook

Träning är hälsa – hälsa ofta!Träning är hälsa – hälsa ofta!

Klippan RC-klubb har funnits i Sågenhuset i 25 år. De sysslar 
med radiostyrd bilsport som kan utövas av alla från ungefär  
8 års ålder och i princip så länge man bara kan se. 

De har nyligen avslutat en uppskattad 
RCskola för barn upp till 12 år och en 
ny är på gång med fler grupper. Deras 
bana används också av FUB Klip
pan/Åstorp där personer med olika 
grader av funktionsnedsättning deltar 
och kör så det ”ryker” och har riktigt kul. Att 
köra radiostyrd bil är både roligt och bra träning av 
motorik/koordination och koncentration som är nyttigt för alla 
och kanske extra nyttigt när man blir lite äldre och behöver mer 
”hjärngympa”. Lite krämpor här och där är alltså ingen ursäkt 
för att inte komma in och se vad de har att erbjuda för både äldre 
och yngre. 

Flera från PRO var och körde för något år sedan och det var väl
digt uppskattat. Därför tänker Klippan RCklubb nu erbjuda de 

som är 65+ att prova på en trevlig sysselsättning. På 
klubbens bana, som består av knixiga 

svängar och olika sorters hopp, körs 
det med radiostyrda elbilar i skala 1:10. 
Det tävlas i radiostyrd bilsport i hela 

världen så det finns både VM, EM, SM 
o.s.v.. Både Klippan, Skåne och Sverige finns 

högt upp i resultatlistorna under åren. Sporten 
där både ung och gammal, tjej och kille, har kul och kan träna/
tävla på lika villkor. 

De har också en liten cafeteria där du kan köpa fika om du känner 
för det. Kom in till Klippan RCklubb och titta, fråga, ta en fika 
eller bara umgås en stund.

Deras hemsida är under rekonstruktion så titta på Facebook för 
senaste nyheter och extra öppettider eller titta in på banan. De 
håller till i Sågenhuset (Ängelholmsgatan 3).

Öppettider:
• Söndagar kl. 11.00  17.00.
• Onsdagar kl. 18.00  21.00.

Kontaktuppgifter: www.klippanrc.se 

RCskola ungdom: sekreterare@klippanrc.com 

RCskola 65+: 
Janne Olsson, 0727 15 21 00, janne.olsson@telia.com 

FUB Klippan/Åstorp: 
Lena Landin, 0702 72 27 01, lenalandin@hotmail.se 

FUB Klippan/Åstorp RCbilar: 
nilsson.sebastian0903@gmail.com

Föreningssidan



Elektrisk  
kärlekshistoria 
Är du vintertrött och behöver 
lite vårkänslor? 

Snart kommer både blommor 
och bin vars kärleksförhållande 
är elektriskt. Blommor skickar 
ut elektriska signaler som lockar 
humlorna till sig. 

KLIPPANS SCOUTKÅR 
HÄLSAR NYA OCH GAMLA 

SCOUTER VÄLKOMNA

VI HAR MÖTE FÖLJANDE DAGAR:

Familjescouter (4-8 år med en vuxen) 
Lördagar udda veckor 10.00-12.00

Spårarna (8-10 år) 
Tisdagar 18.00-19.30

Upptäckarna (10-12 år) 
Onsdagar 18.00-19.30

Äventyrarna (12-15 år) 
Torsdagar udda veckor 18.30-20.00

Kontakta kåren via e-post: 
info.klippanscout@gmail.com 
eller på Facebook.

VARMT VÄLKOMNA!

Foto: Jenny Modess

Visa kärlek med ett smycke
Ett smycke är den perfekta accessoaren som håller år efter 
år. 

Hos Guld och silversmedjan finns det många färdiga smycken 
i butiken. Går du till en guldsmed kan du också vara säker på 
att du får ett smycke av hög kvalitet, vilket såklart är viktigt om 
smycket ska hålla. 

På Alla hjärtans dag är det kärleken som regerar. Ett hjärtformat 
smycke är den perfekta gåvan att ge till din älskling. Kanske ett 
klassiskt guldhalsband med en hjärtformad berlock? Eller trendi
ga hjärtformade örhängen? Bara fantasin sätter gränser. 

Grattis säger vi till våra vinnare 
i förra numrets annonsjakt.

Vinnaren av en Klippancheck på 
300 kr var Gunilla Lixenstrand, 
Perstorp. De lyckliga vinnarna 
av biobiljetter hos Bio Grand i 
Ljungbyhed var AnnaMai Nilsson 
(Ljungbyhed) och Cornelia Rosen
feldt (Klippan). De rätta svaren var 
Hemköp, Gunns Mode, HR Redo
visning, ICA Supermarket, Euro
link samt Euronics.

LJUNGBYHED  www.hemkop.se

Öppet alla dagar 8-20
eller dygnet runt på hemkop.se

Ombud för Nu även 
E-handel

Nyårsmeny 
Förrätt

Jordärtskocksoppa  

med serranochips.

Varmrätt
Oxfilé, rödvinssås,  

potatisbakelse och smörstekt  

brysselkål med baconströssel.

Dessert
Pannacotta med chokladkrisp.

495 kr/person

Beställ senast 27/12

God Jul  
& Gott Nytt År!

Välkommen till Välkommen till 
julklappsbutiken julklappsbutiken 

mitt i centrummitt i centrum

Välkomna till oss!  •  Öppet: mån-fre 10-18, lör 10-13
Storgatan 32, Klippan  •  Tel. 0435 - 101 15  •  www.gunnsmode.se

Gilla oss på

Rostfilé
Rostas. Per kg.

Oxfilé

Fläskfilé

Per kg. Max 3 kg

Per kg. Max 3 kg

Din matbutik i PerstorpDin matbutik i Perstorp

199.95
Per st

Jultallrik

Beställ gärna i god tid på 0435-77 95 56.

Jullandgångar, 
jultallrikar och 

julmackor

Var bekväm! Låt oss fixa julmaten till dig!

Vårt eget Partykök frestar med

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp! 
Öppet måndag-lördag 7-21, söndag 8-21
Julafton 7-14 • Nyårsafton 7-16
Priserna gäller 19-25 december 2022. Reservation för slutförsäljning & tryckfel. Perstorp 2013

Träff för dig som är travintresserad
Torsdagen den 29 december har vi en travträff på lagret i butiken. Vi 
startar klockan 16.00 och kommer att hålla på fram till 18.00. Vi 
har bjudit in kända travexperter i form av Matteus Lillieborg och 
hans vänner till träffen. Under träffen kommer det förutom tra-
vinformation att bjudas på Ingemars goda sillamacka och en 
alkoholfri öl. Du anmäler dig enkelt i vår förbutik och det är max 
50 gäster. Först till kvarn gäller. Välkomna!

Fyll den stora burken - locket måste sitta på!
130 sorter att välja på. Högsta kvalité!

Hel burk Lösviktsgodis

Alltid Svenskt 
nystyckat kött i butiken!

49:-49:-

Vår manuella delikatessdisk erbjuder:

Rostbiff Räksallad
Vår egen. Per hg Vår egen. Per hg

24.95 22.95

75:-
Per st

Donnez-
macka

Förboka gärna i god tid på 0435-77 95 56.

2 flaskor Coca-Cola

Filéfrossa

Coca-Cola, Sprite, Zero eller Fanta, 
à 1,5 liter + pant
Ord pris: 43.90
Jämförpris: 10.80 30:-

399:-
199:-
159:-

+pant

Dammsugare
• Hög filtrering
• Extra stora hjul
• Flera ytor
• Auto Mode-teknik
• Eco
ELECTROLUX PD82-ANIMA Dammsugare

Dammsug alla typer  
av golv utan problem  
med nya Electrolux  
PowerForce™ damm- 
sugare. – med utmärkt 
resultat.
ELECTROLUX EPF63EB

Dammsugare
Effektiv motor för energi- 
sparande dammsugning.
• Mångsidig användning
• 10 m räckvidd
• Högsta sugeffekt – 890 W
• Integrerat tillbehör med 

tre delar
MIELE COMPLETE C2/TANGO/P

Dammsugare
Nilfisk Meteor Pet Care är perfekt för  
dig som vill ha en dammsugare med  
bra sugeffekt, som vill slippa damm- 
sugarpåsen och som vill kunna se damm 
och smuts som sugs upp från mattorna.
NILFISK METEOR PET CARE EU

Multi sladdlös skaft- 
dammsugare
• Utmärkt städprestanda med 

en sugkraft på 200 W
• Avtagbart batteri
• Tvättbar dammbehållare
SAMSUNG VS20T7534T5/EE

65”

Vinnare annonsjakten
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Handgjorda smycken Handgjorda smycken 
av kärlek!av kärlek!

Storgatan 46, Klippan • 0435-135 30
www.guldosilversmedjan.se
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Boksläpp om Klippan Yllefabrik
Klippan Yllefabriks förre VD, Gösta Magnusson, har skri-
vit en bok om företagets historia. 

Tillsammans med Mats Pettersson från Klippans hembygds
förening och Bengt Emgård från Åsbo Släktforskare lyckades de 
hitta de två grundarna till det som idag är Klippan Ylle fabrik. 
Redan 1868 startades ett spinneri och färgeri i Forsmöllan.  
Efter en mellanlandning i Övad stod ett nytt spinneri klart 

inne i Klippan 1880. Spinnmästare Jöns Petter 
Magnusson, Göstas farfars far, köpte företaget 
två år senare och sedan dess har det varit ett 
familje företag. 

Gösta Magnusson fyllde biblioteket med 
intresserade när han berättar om sin bok 
”Spinna vidare” som skildrar Klippan 
Ylle fabriks 150åriga historia och sin tid 
som företagsledare för fabriken.

Klippan Yllefabrik Järnvägsg. 21, Klippan
Tel: 0435 - 44 88 86  |  www.klippanyllefabrik.se

Tradition, unik design 
och kvalitet

Fabriksbutik öppen: 
Mån-fre 11-18,
lör-sön 11-15.

Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7          Biljettbokning: 070–731 21 81 (sms)

VINTERN PÅ BIO GRAND

BABYLON
Drama, 3 tim 8 min 

Brad Pitt, Margot Robbie,  
Diego Calva, Jovan Adepo,  

Li Jun Li, Jean Smart

Fredag 27 januari kl 19:00 
Söndag 29 januari kl 19:00 
Onsdag 1 februari kl 19:00

EN DAG KOMMER ALLT  
DET HÄR BLI DITT

Karin Franz Körlof, Peter Haber,  
Suzanne Reuter, Liv Mjönes,  

Arvin Kananian, Mattias Fransson

Fredag 3 februari kl 19:00 
Söndag 5 februari kl 19:00 
Onsdag 8 februari kl 19:00

MAGIC MIKE´S LAST DANCE
Komedi, Drama, 1 tim 52 min 

Channing Tatum, Salma Hayek,  
Nancy Carroll, Caitlin Gerard,  

Gavin Spokes, Christopher Bencomo

Fredag 10 februari kl 19:00 
Söndag 12 februari kl 19:00 
Onsdag 15 februari kl 19:00
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På gång i kyrkan!

Söndagen 29 januari
11.00  Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka
17.00  Gudstjänst i Riseberga kyrka

Lördagen 4 februari
16.00  Mässa med heliga danser 
        i S:t Petri kyrka

Söndagen 5 februari
10.00  Mässa i Färingtofta kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka 

Söndagen 12 februari
10.00  Mässa i Riseberga kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00  Mässa i Ö Ljungby kyrka

Torsdagen 16 februari
17.00  Gudstjänst med små och  
 stora i Ö Ljungby kyrka

Söndagen 19 februari
Uppstart för Act Svenska kyrkans 
Fasteaktion Dela lika under samma 
himmel.
10.00  Gudstjänst i Färingtofta kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka
17.00 Musikgudstjänst i S:t Petri  
 kyrka

G U D S TJ Ä N S T E R

Välkommen på café!
Vi börjar med andakt kl 14.00, se-
dan dagens program med paus för 
kaffe och hembakat. Kostnad 20:-. 

31/1 i Ö Ljungby församlingsgård
”Vi två” bjuder på sång och musik.

1/2 i Ljungbyheds församlingshem
Jessica Göransson med vänner 
värmer vår frusna själ.

8/2 i S:t Petri församlingshem
Bingo med ljustema.

15/2 i Ljungbyheds församlingshem.
Bingo med ljustema.

Mässa med heliga danser
Vi dansar till Bachs Juloratorium. 
Övning från kl. 13.00. Anmälan till 
övningen senast 2/2 till dansledare 
Karin Fors: karin.fors@telia.com. 
Annika Linderfalk celebrerar mässan.
S:t Petri kyrka lör 4/2 kl 16.00

Lunchmusik – Kärlekstema
Jenny Palm och Eva Holmgren 
framför sånger med kärlekstema. 
Vi serverar hemlagad soppa, 
nybakat bröd, vatten och kaffe 
för 50:-/person. 
S:t Petri kyrka fredag 17/2 kl 12.12 

Detta är bara en del av allt det vi gör. Följ oss för att hålla koll på 
allt som händer i pastoratet! 

Konfirmanderna berättar
Vi uppmärksammar Förintelsens 
minnesdag tillsammans med Upple-
velsekonfirmanderna som i höstas 
besökte koncentrationslägret 
Stutthof i Polen. Konfirmanderna
berättar om sina upplevelser, predi-
kar och ber förbönen i gudstjänsten.
Riseberga kyrka sön 29/1 kl. 17.00

All you need is love!
Vi lyser upp februarimörkret och 
fyller kyrkan med levande ljus och 
varma och hjärtliga toner!
Det blir välkänt, svängigt och ”Allt vi 
behöver är kärlek” tillsammans med 
Petrikören, Lina Wijk Furali (piano), 
Charlotte Polson (altsaxofon) och 
Carl Persson (slagverk).
S:t Petri kyrka sön 19/2 kl 17.00 

Bibelstudium
Varför finns det ondska i världen? 
Prövar Gud oss? Vi träffas och pra-
tar om dessa viktiga frågor utifrån 
Jobs bok. Vi bjuder på kvällsfika. 
Alla är välkomna. Ingen föranmälan. 
Vid frågor, kontakta Johannes:
johannes.lindsund@svenskakyrkan.se
S:t Petri församlingshem 
kl. 18.30–20.00 följande ons-
dagar: 1/2, 15/2, 1/3 och 15/3
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KONSERT 
MINNA WEURLANDER

4 februari 16:00
Förköp på Klippans bibliotek, 
eller i entrén före konserten.

Pris: 80 kr, barn/ungdom  
upp till 18 år går in gratis.

Konsertsalen, Musikskolan, 
Storgatan 9, Klippan

MÅNADSKONSERT
Musikskolans elever  

framträder.
8 februari 19:00. Fri entré.
Konsertsalen, Musikskolan, 

Storgatan 9, Klippan

ANGELÄGET  
– MIKAELA HINCKS
Kommunikation över  

kulturella gränser – du är  
lika knasig som alla andra, 

och alla andra är lika  
smarta som du.

16 februari 18:30. Fri entré. 
Konsertsalen, Musikskolan, 

Storgatan 9, Klippan

Arrangör: Klippans kommun
Läs mer här:  
www.klippan.se/evenemang

KLIPPANS KONSTHALL
JOHAN SUNDGREN

Vernissage lördag  
28 januari klockan 13 -15.

Utställningen pågår  
28 januari – 12 mars.

Klippans Konsthall,  
Storgatan 9, Klippan

Fo
to

: J
oh

an
 S

un
dg

re
n

Välkommen till våra
FÖRÄLDRAUTBILDNINGAR!

ABC DIGITALT
Fyra tillfällen och en återträff.  

22 mars – 3 maj
Återträff: 13 september

ABC PÅ ARABISKA
Fyra tillfällen och en återträff

28 januari – 25 mars
Återträff: 27 maj

Mer information om utbildningarna och hur du anmäler dig finns 
på klippan.se/foralder. Där kan du också göra en intresseanmälan 

till de utbildningar som inte har ett satt datum.

Har du frågor? Välkommen att kontakta Sara Andersson,  
på sara.andersson5@klippan.se eller på 0435-285 35.

TRYGGHETSCIRKELN
Åtta tillfällen

6 april – 1 juni

AKTIVT FÖRÄLDRASKAP 
SMÅBARN 1–4 ÅR

Fem tillfällen
29 mars – 26 april

AKTIVT LEDARSKAP 
FÖR BONUSFAMILJER

Sex tillfällen
3 maj – 14 juni

TRYGGHETSCIRKELN 
ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Åtta tillfällen
31 januari – 21 mars

VI ÄLSKAR LOKAL HANDEL!

Vem uppvaktar 

du i februari?

F
o

to
: 
S

h
u

tt
e

rs
to

c
k

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
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ICA Kvantum vill bidra till en godare morgondag

Ett företag i Klippans kommun som bestämt sig för att göra 
skillnad är ICA Kvantum. Som en stor aktör tar ICA Kvantum 
ett stort ansvar och arbetar sedan flera år aktivt och strukture-
rat med kontinuerliga hållbarhetsmål.

Det övergripande målet är dels att leda utvecklingen i en mer hållbar 
riktning, dels att driva verksamheten på ett hållbart sätt. Handlare 
Filip Cronberg säger att ett riktat och strukturerat hållbarhetsarbete 
och ett starkt samhällsengagemang också ger förutsättningar för en 
ekonomisk hållbarhet på längre sikt samt påverkar samhället i en 
positiv riktning.
– För oss är det viktigt att arbeta aktivt, mäta och följa upp alla aktiviteter 
inom hållbarhetsområdet. Stödet har vi genom ett egenkontrollprogram som 
utvecklats inom ICA utifrån gällande miljölagstiftning. Allt arbete blir syn-
ligt och konkret samt att det sker löpande inom hela verksamheten. Enbart 
genom att identifiera mätbara påverkansfaktorer kan du förbättra, berättar 
Filip.

På ICA Kvantum arbetar man med tydliga mål och löpande upp
följning av miljöarbetet inom områden som exempelvis matsvinn,  
energi och vattenförbrukning, avfallshantering och plastanvänd
ning. All butikspersonal utbildas också löpande i miljöfrågor. Allt 
detta arbete följs upp och granskas av ett externt revisionsföretag 
vilket gör att butiken är certifierad som ”Miljösmart Butik”.

Alla kan göra något 
Mycket har investerats i butiken de senaste åren och mer är på gång. 
Samtliga kylar och frysar är utbytta mot de mest klimat och miljö
mässigt hållbara alternativen där all överskottsvärme dessutom tas 
tillvara för att värma upp fastigheten. All belysning och ventilation 
i butiken är utbytt samt möjligheten att styra och reglera densamma 

vid behov. Den sammanlagda vinsten i en mer hållbar butik med 
minskad förbrukning, och därmed kostnader, gör att hållbarhets
arbetet är lönsamt på både kort och lång sikt. 
– Hållbarhet kan vara ett stort begrepp men betyder ändå mycket av det vi 
gör och vad vi erbjuder. Genom samarbeten med lokala producenter erbjuder 
vi god mat och bidrar samtidigt till en hållbar landsbygd i vårt närom råde. 
Att lyfta fram och visa på hållbara eller ekologiska produkter är minst lika 
viktigt. En annan aspekt på hållbarhet är vårt stora engagemang där vi stöt-
tar det lokala idrotts- och föreningslivet. Alla kan göra något, men för oss 
handlar detta om ett ansvarsfullt och hållbart företagande utifrån våra förut-
sättningar, säger Filip.

”Genom samarbeten med lokala  
producenter erbjuder vi god mat och  

bidrar samtidigt till en hållbar  
landsbygd i vårt närområde.”

Förbättringar för framtiden
Genom att ha varit miljöcertifierade i 8 år har ICA Kvantum kom
mit en lång bit på vägen i sitt hållbarhetsarbete. När nu butiken  
förnyas och byggs ut med Apotek Hjärtat har hållbarhetsmålen fun
nits med från början. Den nya pantstationen underlättar för fler att 
panta sina flaskor och laddstolpar på parkeringen underlättar för 
de som behöver ladda sin elbil. Filip berättar också att nästa steg i 
att ytterligare hållbarhetsanpassa verksamheten är att planera för 
solpaneler på taket, fast först ska förnyelsen bli klar och fortfarande 
finns det delar i den befintliga verksamheten som kan energieffek
tiviseras.
– Vi är stolta över det vi lyckats åstadkomma för en godare morgondag.  
Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra något. Jag är övertygad om 
att olika aktörer i samhället har mycket att lära av varandra, men noterar att 
framförallt många företag nu valt att satsa ordentligt på hållbarhet. Vinsten 
av hållbara investeringar och att göra det utifrån sina förutsättningar leder 
snabbt till insikter om att varje litet steg räknas. Detta gäller såväl företag, 
kommuner och offentlig sektor som privatpersoner, säger Filip.

Anders Lindberg, Näringslivschef i Klippans kommun tillägger: 
– Företagen i Klippans kommun har kommit olika långt i sitt hållbarhets-
arbete. En del gör precis som Filip och hans medarbetare på ICA Kvantum, 
väldigt mycket. Andra gör lite mindre eller börjar så smått bli medvetna om 
att det är en allt viktigare del av sin verksamhet.

– Klippans kommun samarbetar med flera 
aktörer som erbjuder gratis stöd i varierande 
omfattning till företagare. Här har vi som kom-
mun till viss del en sammanhållande funktion 
för dem som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. 
Några företagare önskar göra detta tillsam-
mans med andra och jag upplever att de som 
kommit en bit på väg gärna delar med sig av 
sina erfarenheter. Sent i höstas arrangerades 
en uppskattad träff för kunskapsutbyte och 
vi kommer arbeta vidare med att få till stånd 
fler sådana här tillfällen att ses  
under 2023, avslutar Anders.

ICA Kvantum är certifierad som en miljösmart butik. Handlare Filip Cronberg berät-
tar om hållbarbetsarbetet som ICA Kvantum gjort och gör. 

Anders Lindberg, Näringslivs-
chef Klippans kommun
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OBS: Först till kvarn, begränsat antal.

TV

GLAS

DISK- MASKINER
DAMM- SUGARE

KNIVAR

TALLRIKAR

MATBEREDARE
SKRIVARE

SPISAR

STEKPANNOR

TVÄTT- 
MASKINER

DATORER
TRÅDLÖSA

HÖGTALARE


