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Alla helgons dag är en högtidlig, allvarlig dag medan halloween
är till för att köpa godis och skoja om döden. Alla helgons dag är
en kristen högtid som firas till minne av kyrkans helgon. I USA
motsvaras alla helgons dag snarast av halloween. Halloween är ett
hopkok av uråldriga gamla keltiska traditioner som har kombinerats
med alla själars dag. I USA är halloween en fest för alla, också för
de vuxna, med skräck, mörker, allvar och skoj medan halloween i
Norden är en barnens fest.
Under allhelgonahelgen minns vi våra döda och tack vare corona
pandemin har vi blivit varse om att inte ta livet för givet. Att minnas
våra döda är ett sätt att ta vara på livet. Ta hand om varandra och
visa uppskattning, imorgon kan det vara för sent.
När hösten går mot vinter och allhelgonahelgen närmar sig är det
lätt att drabbas av existentiell ångest. Pär Lagerkvist och hans ”Ångest, ångest är min arvedel” fångar litterärt upp existensens skörhet och
kampen för att förstå tillvarons absurda skönhet.
Den 2 oktober anordnades en matrunda kring Söderåsen som både
var välbesökt och uppskattad. Behovet av att få komma ut och upp
leva, äta och umgås var stort efter att ha varit begränsade under
pandemin. ”Äntligen” var känslan hos många. God mat och härlig
stämning gav känslan av att det här vill jag uppleva fler gånger.


DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Tävla med Söderåsjournalen
Omslaget: Maria och Tomas på Sånnagården i Kvidinge var en
av de deltagande företagen på Matrundan runt Söderåsen.
Lilla bilden: Lördagen den 25 september var det äntligen dags för
invigning av Ljungbyheds IFs klubbstuga på Ljungavallen.

Utgivningsdagar
Nummer
November
December

Manusstopp Utgivningsdatum
1 november 20-21 november
29 november 18-19 december

Den 31:a oktober är det halloween då många dekorerar
sina hus med utskurna pumpor. I tidningen har vi gömt
åtta olika pumpor. Leta upp dessa och skriv upp sidnumren
nedan.

Vinn biobiljetter
Tre personer vinner två biobiljetter var,
till Bio Grand i Ljungbyhed.

Black friday, Julskyltningar
Jul, Mellandagsrea, Nyår, Trettonhelg
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Skriv upp sidnumret till respektive pumpa på kupongen
nedan och skicka in den i ett frankerat brev till:
Tävling, Adapt Media, Storgatan 10, 264 34 KLIPPAN.

Obs: Bidrag utan märkningen ”Tävling” utanpå kuvertet
deltar inte i tävlingen!
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Äntligen
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klisterlappar, etiketter
lussebullar.
och dekorer
4 för
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35:-

20-xxxx Etikett 45x30 mm.indd 2

8 för

99:-

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

2020-11-06 10:58

ResTeamet
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DAGSTURER (Begränsad anslutning)
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Alltid centrala
hotell!
Fri anslutning väg 21 Kristianstad-Åstorp och E6:an Ängelholm-Malmö!

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

Fabriksallén 13 • KLIPPAN • 0435-100 01 • www.resteamet.se
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Läs om våra populära

KÖTT- OCH JULLÅDOR
på bjarhusgardsbutik.se

ÅRETS JULBORD

Mer info finns på hemsidan

FREDAGSLUNCH
på loftet 11.30–13.30

Öppet: torsdag 10-18, fredag 10-18 och lördag 10-13
Följ Bjärhus Gårdsbutik på Facebook och Instagram

Kvidinge

VÄLKOMNA TILL OSS PÅ
SÅNNAGÅRDEN I KVIDINGE
Öppet för säsongen

ALLA VECKANS DAGAR
kl 13-17 till och med 23/12.

STOR VÄLFYLLD GÅRDSBUTIK
med höstblommor och
grönsaker med mera.

KAFFESERVERING

alla veckans dagar
Fyra sorters hembakat
med kaffe 75 kr
www.sannagarden.se • 0739-95 27 63
Vägbeskrivning: I Kvidinge - följ skyltar mot Sånnagården. Kör ca 1,5 km.
Ligger på höger sida bredvid växthusen.

Uppskattad matresa kring Söderåsen

Den traditionsenliga matmarknaden i Skäralid ersattes i år
med en matrunda den 2 oktober där matintresserade kunde
åka runt mellan uppfödare, odlare och matproducenter som
höll öppet.
Sånnagården lockade besökare med blommor, mat, utställare och
fika. Mickes glassateljé en bit därifrån bjöds det på italiensk glass
tårta och såldes närproducerad gelato.
Bjärhus gårdsbutik hade utställare på plats och Bjärhus växtbutik
lockade med rabatter. Ute på Bonnarps hjortgård såldes det kanel
bullar och fika medan Ekoforia i Bökesåkra fanns det pizzabuffé.
Övarps gårdsbutik bjöd på smakprov av årets julskinka och prins
korvar. Tavernan i Källna och Viking Fågel hade besöksrekord
under dagen.
– Det här var ett bra sätt att öppna upp på, med en matrunda och visa upp
hur mycket som finns i närområdet, tyckte Maria Isberg på Sånna
gården.
Sånnagården lockade besökare från trakten med blommor, mat,
utställare och fika. Gemensamt för alla gårdsbutikerna var att det
kom många förstagångsbesökare. Elisabeth Hansson på Bjärhus
gårdsbutik var lyrisk över evenemanget och riktade beröm till
Söderåsjournalens Jens Leandersson som drog igång matresan.
– Vilken härlig tillställning! Tack Jens för att du fick ihop det! Vi upplevde
det som att kunderna uppskattade att var trevligt att kunna åka runt och
besöka flera ställen samma dag.
Dymöllans ålrökeri blev förbluffade över det stora intresset och
hur många besökare som kom under dagen.
– Vi hade inte trott att så många skulle vilja ge sig ut i småregn en oktober
dag som det faktiskt kom. Vi hoppas att det här blir ett återkommande evenemang. Vi hade massor av besökare under dagen, säger Sisse Sejrbo.
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Höstfest i Röstånga
Restaurangen Stationen Röstånga bjöd
på höstfest och folkfest söndagen den 26
september.
Olika matproducenter sålde mat och dryck
på perrongen medan det bjöds på livemusik
i form av ”The Original five & Krokrot trio”
inomhus.

Viking Fågel

nominerade till Årets Bonde

TACK

för att vi får vara med er
i livets alla stunder!

Conditori Hjärtat ‑ Klippans
1984

HantverKsbageri sedan

Årets Bonde® är en nationell tävling som strävar efter att öka
efterfrågan på hållbar mat och dryck från Sverige.
Tävlingen vill visa upp hela cirkeln; från jord till bord och tydlig
göra bondens roll i livsmedelskedjan. Viking Fågel utanför Käll
na är nominerade till Årets bonde i kategorin Kött.
Viking Fågel är ett familjeföretag som föder upp gäss, kalkoner
och kycklingar. Alla djur föds upp på gården och slaktas på gårds
slakteriet. Spannmål och halm till djurens foder och strö odlas på
gården. Stallarna värms upp av gårdens egen fjärrvärmecentral
som eldas med halm från egna fälten. Åkrarna gödslas med dju
rens gödsel som sprids
och ger näring till jor
den. Viking Fågel står
för djurvänlig uppföd
ning och hög kvalitet av
fågelkött.
Passa på att besöka Vi
king Fågel du med! De
har öppet varje fredag
kl 14-18 och varje lör
dag kl 10-13. Observera
att det är enbart kontant
betalning (ej Swish)!

följ

oss på faCebooK oCH instagram

Conditori Hjärtat
järnvägsgatan 32,
264 33 Klippan
tel: 0435‑103 30
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Glöm ej Far
14 november.
Vi har skjortorna
och tröjorna mm.

Köp 2 och få
200 kr rabatt

Vinterns mode
Trender som kommer att ta vintern med storm
är bland annat rutigt och djurmönster.
Trendfärger är lila, rött,
cerise och orange som
matchas med naturtoner
eller svart. Höstens must
have: västar, både vadde
rade och stickade.
– Höstens mode med stickade varma plagg är fortsatt
trendigt och när det gäller skor fortsätter vi älska
boots, chunky sneakers och
loafers i vinter, säger He
lena på Gunns Mode.
Vinterns
accessoarer
är färgglada och styla
de med neutrala toner,
som en fin färgklick i
outfiten.

Storgatan 32 i Klippan

Modevisning med live musik på Ängaröds Gård
lördagen den 13/11 kl. 16.00

Nu händer det!

Modevisning i butiken på landet ”Ängaröds Bod”
till vacker sång och pianospel av artisten CARiTA
Boronska!
Vi bjuder på smörgåstårta och dricka.
Boka gärna, så att du är säker på att få plats; vi har
tyvärr begränsat med utrymme.
Ring eller skicka sms till Lucia tel: 0738-444597

Välkommen till Ängaröds Bod på Ängaröds Gård 1421, 264 54 Ljungbyhed (utanför Riseberga)
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Kom till oss och
shoppa loss!

Hos oss hittar man ett
unikt utvalt sortiment
av kläder, underkläder,
skor och väskor.

Vi har plockat guldkornen från
kollektioner som visats på
modeveckorna. Dessa hjälper
vi er sen att kombinera med
personlig touch.

%
0
2
RABAT T
PÅ VALFRI VARA!
Gäller 25 – 30 okt.
Medtag kupongen!
Endast 1 kupong/person
Gäller ej underkläder, strumpor och kosmetik
Kan ej kombineras med andra erbjudande
Namn:
.............................................................................................................................
Adress:
.............................................................................................................................
Postadress:
.............................................................................................................................

Välkomna!

Öppet: mån-fre 10-18 / lör 10-13

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

Gilla oss på
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Utdelning av Centerpartiets miljöpris

Centerpartiet, kommunkrets Klippan, utdelar årligen ett
miljöpris till enskild person, förening eller företag som
är verksam inom Klippans kommun och som gör insatser
inom miljöområdet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Årets pristagare Klippans Hembygdsförening tilldelades
priset för att ”Föreningens välskötta örtträdgård bidrar till en ökad
biologisk mångfald samt skänker inspiration till besökande till egen
(när)odling.” I samband med årsmötet för Klippans Hembygds
förening var Lars-Johan Forsberg och Bo Andersson från
Centern på plats och lämnade över priset.

LAGERRENSNING!
– CYKELAFFÄREN I CENTRUM –

BUTIKEN UPPHÖR 31/12
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UTFÖRSÄLJNING PÅGÅR
BARNCYKLAR
TILLBEHÖR m m
DUBBDÄCK fr 150:-/st
Viss butiksinredning
OBS! Nya öppettider.
Torsdag-fredag – 9-18, lördagar – 9-14

EKSTRANDS CYKEL

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

Öppet tis-fre 10-16, lör 10-14
Bruksgatan 29 Klippan 076-318 77 75

Joen Lille - Riddare
på Tomarps Kungsgård
Utställningen kan du se den 30/10-12/12.
Helsingauburgs Långbågegille presenterar en
utställning om Tomarps förste och
viktigaste riddare. En visuell dokumentation
med kläder, vapen och sköldar. Både
keramik och textilier.

TOMARPS KUNGSGÅRD
i samarbete med
Helsingauburgs Långbågegille

070-343 47 04
www.tomarps-kungsgard.se

er

!
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Årets sommarbild

Det var många som kände sig manade att delta i Söderåsjournalens tävling Årets bild 2021. Efter långa överläggningar på redaktionen kunde en vinnare utses.
Perstorpsfotografen Ingela Werner Aronsson blev den
lyckliga vinnaren med sin bild på en fotbollsspelande pojke i
sommargräset.
– YES ! Jag vann, så roligt och det blev ju ännu bättre att vinnande
bild var av kunglig glans, nämligen Prins Oscar som spelar boll en
solig dag. Jag är nämligen rojalist ut i fingerspetsarna, säger Ingela.
Ingela är en duktig fotograf som är engagerad i Perstorps
fotok lubb och det är inte första gången hon står för vinnar
bilden i Söderåsjournalen.
– Söderåsjournalen är en bra och uppskattad tidning med roliga tävlingar. Jag tog vinnarbilden 2015 med när temat var ”Ögonblick”.
Det var en bild på en hel konfirmationsgrupp med präst och ledare
som gör ett hopp upp samtidigt, för mig blev texten: ETT HOPP UT
I LIVET!, avslutar Ingela.
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Årets bubblare och kanske roligaste bild stod Camilla Sivius
för som hade fotograferat en av sonens Amadeus höns. Nu
blev det istället en silverplats med bild
på sonen Milo springande genom vat
tenspridaren. Den tredje bilden som
belönades togs av Maria Kroon under
Fastarpsrundan, mellan Norrekrok och
Fastarp, som fångade sommarens för
gänglighet i en blomma vid vägkanten.

Fenix Frames
Maglaby

Förrådsvägen 11, Ljungbyhed Park
NYA ÖPPETTIDER - FREDAG-SÖNDAG 11.00-15.00
HALLOWEEN ERBJUDANDE
- 25% rabatt på alla pumpor www.rawbyjorlevik.se

fenixframes@gmail.com
www.fenixframes.se
070-670 68 01

Foto: Tomas H von Schantz

Lilla Betongfabriken på Söderåsen
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Bio Grand i Ljungbyhed har öppnat igen!
Bio Grand har öppnat igen efter ett och ett halvt års uppehåll. Biosalongen är ny med 168 helt nya stolar och där fyra
av raderna i salongen har fällbara stolar och samtliga stolar
har mugghållare.

Service och reparation
av de flesta bilmärken
Nyare årsmodeller behåller sin nybilsgaranti!
Även företagsbilar!
Vi stämplar digitala serviceböcker.

Värdecheck 100 kr
Serva eller reparera för 1000 kr och få 100 kr i rabatt.
Gäller t.o.m. 2021-12-31. Kan ej kombineras med andra erbjudnaden.
Gäller endast service och reparationer i Din Verkstad Klippan, ej varor i butik.

Värdecheck 200 kr

Känslan av nostalgi och matiné finns kvar då form och detaljer
kvar från 1943 då biografen invigdes finns kvar. I entrén är det
samma tidstypiska biljettlucka och
kiosk. Inne i salongen är det samma
sammetsridå som hänger vid scenen.
– Det är bra beläggning nu när vi öppnat
och hade det varit normala tider hade det
nog varit fullsatt, berättar Bengt-Arne
Bodén.
Det är glada miner hos biobesökarna
där alla unisont tycker att det blivit fint
och fräscht. Att Ljungbyhed kan hålla
igång en egen biograf som
visar de senaste filmerna är
unikt och anmärkningsvärt.
– Vi är glada över att fått ordning
på allt och kan visa film igen, sä
ger Johan Bengtsson som klip
per biljetter utanför salongen.
I salongen är det fortfarande
fri sittning, inga platsbiljetter
alltså.

SVERIGEPREMIÄR PÅ BIO GRAND

Serva eller reparera för 2000 kr och få 200 kr i rabatt.
Gäller t.o.m. 2021-12-31. Kan ej kombineras med andra erbjudnaden.
Gäller endast service och reparationer i Din Verkstad Klippan, ej varor i butik.

Värdecheck 300 kr
Serva eller reparera för 3000 kr och få 300 kr i rabatt.
Gäller t.o.m. 2021-12-31. Kan ej kombineras med andra erbjudnaden.
Gäller endast service och reparationer i Din Verkstad Klippan, ej varor i butik.

Värdecheck 400 kr
Serva eller reparera för 4000 kr och få 400 kr i rabatt.
Gäller t.o.m. 2021-12-31. Kan ej kombineras med andra erbjudnaden.
Gäller endast service och reparationer i Din Verkstad Klippan, ej varor i butik.

Värdecheck 500 kr
Serva eller reparera för 5000 kr och få 500 kr i rabatt.
Gäller t.o.m. 2021-12-31. Kan ej kombineras med andra erbjudnaden.
Gäller endast service och reparationer i Din Verkstad Klippan, ej varor i butik.

SVERIGEPREMIÄR – Fredag 22 oktober kl. 19:00

Sön. 24/10 kl. 19 • Ons. 27/10 kl. 19 • Sön. 31/10 kl. 19 • Fre. 5/11
Din Verkstad Klippan, Storgatan 92, 264 31 Klippan
0435 – 156 00 • klippan@verkstadsdrift.se

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

kl. 19

Hemköp bygger om för framtiden

11

Det finns en framtidstro hos Lars Andersson på
Hemköp i Ljungbyhed, som håller på att bygga om
butiken.

Både på utsidan och insidan byggs det om när Hem
köp satsar mot framtiden. Butiken blir mer miljö- och
klimatvänlig med nya klimatsmarta kylar och frysar,
ny belysning och energieffektiva lösningar. Det byggs
även ett nytt returrum där kommer finnas ”Click and
collect” och Instabox. Inne i butiken märks föränd
ringarna med snabbkassor och självscanning.
– Butiken ska bli större och mer modern för att hänga med i
utvecklingen, förklarar Lars.
Det spirar en optimism i ett Ljungbyhed som lockar
fler människor och Hemköp är en betydande del i ut
vecklingen av byn. En modernare butik med en ny stor
frukt- och gröntavdelning, ökad butiksyta och fortsatt
satsning på delikatessdisken och catering. Arbetet med
att minska matsvinnet fortsätter i oförminskad takt.
– Vi tror på Ljungbyhed och genom att framtidssäkra butiken
vill vi bidra till att hålla byn levande. Det här är en långsiktig
satsning på förbättrad arbetsmiljö och upplevelse för kunderna samtidigt som vi anpassar oss efter framtidens miljökrav,
avslutar Lars Andersson.

SVERIGEPREMIÄR PÅ BIO GRAND

Vi bygger om för framtiden

Ursäkta röran!
Vi bygger om och fräschar
upp butiken. Under tiden måste vi
tyvärr stänga av delar av butiken.
Välkommen!

Ombud för

SVERIGEPREMIÄR – Fredag 29 oktober kl. 19:00

Sön. 31/10 kl. 17:00 • Ons. 3/11 kl. 19:00 • Sön. 7/11 kl. 17:00

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

LJUNGBYHED www.hemkop.se
Öppet 8 - 20 alla dagar!
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i Klippan 2021
Punkens förgrundsfigurer gästade Norrehus och gjorde varsin
akustisk spelning och visade att musik ska upplevas live.
50 sittande i publiken kan berätta att de var där och stämningen
var elektrisk. Ensam på scenen med sin gitarr blev punken något
nytt när låtarna skalades av och texterna fick ännu större utrym
me. Bland annat var det Ulke från Dia Psalma och Bonni Pontén
från Asta Kask som skapade magisk stämning på Norrehus den här
kvällen.

Allhelgona

Tänd ett ljus i mörkret!
Fredagen den 5 november, kl 9 –17
är våra kyrkor öppna för alla som vill
komma in för en stund av stillhet,
tända ett ljus eller värma sig med en
kopp kaffe.
Vi håller även flera andakter och
minnesgudstjänster under helgen.
Tider och mer info hittar du på vår
hemsida. Välkommen!

Petriringen
Petriringen startade 1967 med träffar med
intressanta föredrag och fika. Dess motto är:
Gemenskap, kärlek, fördragsamhet, godhet
och omsorg om varandra för Kristi skull.
Program tillkännages i samband med
predikoturerna och på Klippans pastorats
hemsida när det är fastställt.
Kaffe serveras till ett pris av 20:-.
I höst ses vi i S:t Petri församlingshem
kl 14.00 – 16.00 följande onsdagar:
27 oktober, 10 november och 8 december.
Varmt välkommen att vara med!

www.svenskakyrkan.se/klippan

www.svenskakyrkan.se/klippan
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Höstfest
i Tullssonhuset

Den 2 oktober hade Tullssonhuset höstfest och butikerna var laddade med varor
och hugade besökare fyndade.
Det var liv och rörelse och många gick tips
runda i butikerna. På parkeringen hade
Retro sportfiske utställning av sportfiske
båtar och det fanns möjlighet att prova på
flugkastning med olika fiskespön.

SVENSKTILLVERKADE

Dags att vaccinera mot

SÄNGAR

säsongsinfluensa
Vaccinera dig mot den årliga säsongsinfluensan så
minskar du risken att bli allvarligt sjuk.

TILL RÄTT PRIS

Vårdcentralerna Klippan och Ljungbyhed:
• Tidsbokad vaccinationsmottagning
under v 45-47.
Du som är 80 år eller äldre kan samtidigt få din tredje
dos vaccin mot Covid-19. Det måste ha gått 6 mån.
sedan du fick din andra dos.
Se vidare info om bokning:
• www.vardcentralenklippan.se
eller ring 0435-66 63 00
• www.vardcentralenljungbyhed.se
eller ring 0435-66 62 50
Är du förkyld eller har feber, välj en annan
vaccinationsdag. Kom ihåg att ha med
legitimation!

Välkommen till Ahlins Möbler i
Tullssonhuset på Hembygdsgatan 2
Öppettider
Tis-fre 10-18
Lördag 10-14
Söndag 11-15

Boka tid för
HÖRSELPROV
eller

RÅDGIVNING

N. Skolgatan 2B | Klippan | 0435-105 55 | horselspecialisten.se

Primärvården Skåne

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

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

Läs mer om säsongsinfluensan,
vaccineringen och riskgrupperna
på 1177.se

RÖSTÅNGA
RÖSTÅNGA
BEGRAVNINGSBYRÅ
BEGRAVNINGSBYRÅ
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
Billingevägen 8 - Röstånga - 0435-91570
En hjälpande hand när det behövs,
En hjälpande
det
behövs,
- dygnethand
runt,när
året
om
- dygnet runt, året om
www.röstångabegr.se
www.röstångabegr.se

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

Foto: LightField Studios / Shutterstock
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Spara
pengar
på luft i vinter

Att köpa och installera en luftvärmepump lönar sig. Under
tiden får ni värme hela året till ett lägre pris samt välbehövlig
svalka de där riktigt varma dagarna på sommaren.
Dagens luftvärmepumpar är värmeeffektiva, det betyder att de
ger tillbaka mycket värme tillbaka per insatt krona. Det är ett
ekonomiskt smart val tack vare den låga investeringskostnaden
tillsammans med den besparing som man gör på elförbrukningen
varje månad. Alla som själva betalar för sin uppvärmning bör
skaffa en luftvärmepump.
– Den främsta anledningen till att skaffa en luftvärmepump är att minska sina uppvärmningskostnader. Det är viktigt att du väljer en luft-luftvärmepump med tillräcklig kapacitet, säger Magnus Wilhelmsson på
Söndraby el.

Så fungerar en luftvärmepump
En luftvärmepump består av en inomhusdel och en utedel. För
enklat kan man säga att utedelen utvinner värme ur uteluften
och överför värmen till inomhusdelen som värmer och cirkulerar
inneluften.
– Den stora skillnaden ser du när räkningen för uppvärmningen kommer,
så man ser ser effekten med en gång. Luftcirkulation i hemmet förbättras
då luftvärmepumparna även har filtreringssystem som renar luften, av
slutar Magnus.

Foto: Tushchakorn / Shutterstock
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Foto: Kelli McClintock / Unsplash

Dags att fira far

Fars dag är en dag som firas över hela
världen. I Sverige firar vi genom att
uppvakta pappor med att ge farsdagspresenter och göra något extra för
honom.
De minsta handlingarna och billiga fars
dagspresenter kan många gånger räcka
för att visa din uppskattning till
far, omtanken är det viktiga.
Det kommer en dag när far
inte finns där. Passa på att
umgås eller åtminstone ringa
och berätta att du uppskattar
honom eller berätta vad han har
betytt för dig genom åren.

MP SOLSKYDD
FLYTTAR
Vi bygger nytt

SLÄPP IN

FRISK LUFT
BEHÅLL VÄRMEN

Har du dåligt inomhusklimat?
Problem med radon, pollen, kondens på fönster?

Miniventilation från Mitsubishi Electric
ger dig frisk luft i hemmet.

Den bästa
presenten
du kan ge
din familj.

•
•
•
•

Gör det själv installation
Återanvänder upp till 80% av värmen
Friskare luft hemma
Vädrar med stängda fönster

Frågor? Ring oss!
Kenneth: 0706-248 229
Mattias: 0706-248 227
Se modeller och priser på www.a4uab.se

Vi bygger en ny fastighet på Fabriksallèn
(bredvid Resteamet) och kommer under våren
2022 att öppna en helt ny och fräsch utställning.
Vi kommer att hålla vår nuvarande utställning
stängd fr o m 15 oktober. Övrig verksamhet fortsätter som vanligt.

Kostnadsfria hembesök

Vi utför som vanligt kostnadsfria hembesök och vi
har alla kollektioner med oss ut.

Lokaler uthyres

Det finns möjlighet för företagare att hyra
antingen 2 st á 135 kvm eller 1st 270 kvm (hela).
Vid intresse hör av er till Mats på 0734-43 44 66
eller på mail mats@mpsolskydd.se

www.mpsolskydd.se
0435-149 60, 073- 443 44 66 | Värmev. 2 i Klippan

En kamin minskar
energikostnaderna
i ditt hem
Vedeldade braskaminer och kaminer är ett bra
sätt att undvika ständigt ökande energikostnader
och göra ditt hem mer hållbart för framtiden.
Alla kaminer från Contura har en verkningsgrad på
över 70% för att säkerställa att du får ut det mesta av
din ved - det sparar pengar och hjälper miljön.
Den som har tillgång till egen ved får inte något bättre
alternativ än en vedeldad spis. Billigare än så kan det
knappast bli. Pellets exempelvis är ett klart dyrare
alternativ.
Förutom de ekonomiska fördelarna med en kamin,
så ska man inte glömma bort trivselfaktorn. Även
om man inte sitter och stirrar in i elden, så finns den
där. Omedvetet gör det att man mår bra. En vedeldad
kamin är en naturlig energikälla, som sprider trivsel
och härlig värme, samtidigt som den minskar dina
energikostnader.

Mobil:

0731-57 66 13
E-mail:

toni.snickeri@telia.com

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

Adress:

Söndraby 7632
264 37 Klippan

Nu erbjuder vi
prisgaranti på tapeter

En kontakt räcker!

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

Det innebär att om du hittar en likadan produkt, till ett
lägre pris någon annanstans, matchar vi det priset. Hos oss
ska du känna dig säker på att du får bästa pris. Fråga oss
om prisgarantin så berättar vi om garantins villkor.
Följ oss på:

Öppet:
Må-fr 7-18
Lö 9-13

Foto: Sven Brandsma / Unsplash
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Föreningssidan

Alla kan gympa hos
Klippans Gymnastikkrets

Klippans gymnastikkrets är en förening med ett stort utbud av grupper för
olika åldrar och träningsformer.

Några av ledarna i föreningen kände
att det även borde finnas ett alternativ
för barn och ungdomar med någon typ
av funktionsvariation, t.ex. rörelsened
sättning, neuropsykiatriska funktions
nedsättningar och personer med utveck
lingsstörning. På så sätt föddes idén om
”Alla kan gympa”, ett koncept som bland
annat finns i Helsingborg och Malmö
– Vi utgår från rörelseglädje och ser möjligheter istället för begränsningar där barnen tränar grundmotorik, koordination,
styrka och uthållighet och att röra sig till musik, säger Maria Jäger som
är en av ledarna.

Invigning av
Ljungbyheds IF:s klubbstuga
Lördagen den 25 september var det äntligen dags för invigning
av Ljungbyheds IFs klubbstuga på Ljungavallen.
Klubbstugan är en naturlig mötesplats med en stor samlingslokal,
sex nya omklädningsrum och en ny läktare. När Leif Troedsson
berättade om klubben och klubbstugan betonade han just det
gemensamma:
– Allt vi gör, det gör vi tillsammans och det genomsyrar klubben.

Ett bra exempel på detta var att föreningens olika lag fick marschera
in och sedan visa upp vad de tränar på och spela uppvisningsmatch.
Ordförande Stig Kryhl förklarade att i Ljungbyhed hjälps vi åt,
Träningen är anpassad efter den enskilde deltagaren och dess för från gammal till ung. Föräldrarna är engagerade i föreningen och
utsättningar. Ledarna har erfarenhet av personer med olika funk veteranerna håller igång och grillar och serverar korv och fika till
tionsnedsättningar. ”Alla kan gympa” vänder sig till barn och ung besökarna idag.
domar i åldern 5-12 i dagsläget och tanken är att det kan komma att
utökas i takt med efterfrågan.
– Vi ser att utbudet för dessa barn och ungdomar är ganska smalt i dagsläget
och därför vill vi i Klippans gymnastikkrets erbjuda träning som är särskilt
anpassad. Finns det intresse av att vara med som gymnast eller som ledare
i klippans gymnastikkrets så går det bra att göra en anmälan på hemsidan,
avslutar Maria.
Tid: Söndagar 12:00-12:45 i Sågenhuset. Anmälan via hemsidan.

Tack till Föreningssidans
sponsorer! sponsorer!
Tack till Föreningssidans
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Skånes starkaste tonåring
När Skånes Starkaste man som arrangerats i Sjöbo under ett flertal år, i år avgjordes den 14 augusti var en av de tävlande den då 16-årige Axel Isberg från
Kvidinge.

– Jag tyckte det verkade vara en kul grej och bra
träning. Jag tränar styrkelyft i vanliga fall och såg
det som en utmaning att testa mina gränser och
tävla mot vuxna när jag anmälde mig till Skånes
Starkaste man, säger Axel.

Tävlingen fungerar som kval till Strongman
SM och för Axel var det enbart ett deltagan
de för skojs skull. Axel blev dessutom yngst
genom tiderna att genomföra tävlingen.

Till vardags går Axel på Åbygymnasiet,
tekniskt program, när han inte tränar på
gymmet. Det är annars på gymmet du träf
far Axel när han tränar inför styrkelyfts
tävlingar. Till skillnad från tyngdlyftarna i
Klippan har Axel ingen tränare.
– Jag tävlade i styrkelyft nyligen och tog 712,5
kg sammanlagt. Målet är att kvalificera mig till
UVM nästa år, berättar Axel.
Axel är blygsam och vill inte framhäva sig
själv men faktum är att han nosar på världs
rekordet i sin viktklass och ålder. Med fort
satt träning och att han får hålla sig frisk
är världsrekordet inom räckhåll. Klippans
kraftsportsklubb vill att Axel ska börja tävla
tyngdlyftning. Med teknikträning finns det
stora möjligheter att bli bäst i Sverige och
även få tävla i OS. Visst hade det varit häf
tigt om Kvidinge fått en OS-deltagare inom
en snar framtid?

KÖP ÅRETS JULKLAPP
till dina anställda eller nära och kära.

100:KLIPPAN-CHECKEN
100 kr

KLIPPANS KÖPMANNAFÖRENING

Gäller 1 år från utskriftsdatum

Klippan den

utfärdare

Klipp

an ce

ntrum

- här

é vi..

....

Nr:4321

Foto: Patrik Axelsson

KLIPPAN-CHECKEN gäller i de butiker som är medlemmar i Klippans Köpmannaförening
(se hemsidan). Checken finns i flera valörer och köps hos Guld o Silversmedjan.
Klippans Köpmannaförening, Storgatan 46, 264 33 Klippan
klippanskopmannaforening@gmail.com • www.köpiklippan.se

Information från Klippans kommun
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Destination Söderåsen

lanserar stolt sin hållbarhetsutbildning
Under tre års tid har kommunerna Klippan, Svalöv, Åstorp
och Bjuv tillsammans med Söderåsens Nationalpark drivit
projektet Destination Söderåsen.
Projektet syftar till att lyfta Söderåsen som destination och har
fokus på att erbjuda kompetensutveckling för näringen. Inom
ramen för det som kallas Akademi Söderåsen lanseras nu en helt ny
utbildning, helt gratis för företagare inom besöksnäringen.
Hållbarhetsutbildningen är framtagen specifikt för er som verkar
inom besöksnäringen i Söderåsenområdet, och tar hänsyn till håll
barhetens olika perspektiv (miljö, ekonomiskt, socialt) samt de
lokala förutsättningarna som vi har på Söderåsen.
Utbildningen är helt digital och ger deltagarna frihet att gå i egen
takt. Den är uppdelad i sju tematiserade delkurser som följer en
logisk ordning och kompletterar varandra. Allt med syftet att inne
hållet är kopplat till företagens affärsutveckling, med praktiska
övningar och frågeställningar samt möjlighet att skapa en hand
lingsplan inom hållbarhet på ett enkelt och nyttigt sätt.
Vi hoppas att alla ska ha nytta av dess rika innehåll och att det ska
bidra till en riktigt hållbar framtid för er verksamhet!
För att starta utbildningen går du in på Akademi Söderåsen:
https://akademisoderasen.com/
LEADER-projektet Destination Söderåsen
är ett samarbete mellan Söderåsens National
park, Bjuvs kommun, Klippans kommun,
Svalövs kommun och Åstorps kommun.

Näringslivet i Klippans Kommun: Framstående Klippanföretag

Forsby ängar

Klippans kommun är rikt på ekologiska jordbruk och gårds
butiker. Forsby ängar är ett av dessa jordbruk som syftar till
att skapa bättre förutsättningar för jorden som brukas, fokus på
markbiologi.
Genom att förbättra jordhälsan skapas bättre biologisk mångfald.
Per och Emelie som driver Forsby ängar, en släktgård sedan 30-talet,
berättar att de plöjer minimalt, håller fälten gröna under så stor del av
året som möjligt och återskapar betesmark med lövskog.
– Uppfödning av nöt och lamm är vår huvudsakliga verksamhet. Vi
föder även upp kyckling samt har höns, ankor och två grisar. All
köttproduktion är hållbar och vi bedriver naturvårdande skötsel.
Exempelvis återskapar vi kommunens betesmark med betande får,
förklarar Per.
Ekosystem
Forsby ängar är ett ekologiskt regenerativt lantbruk vilket innebär att
de inte tillför någon konstgödsel, undviker att plöja jorden, odlar vall
som förbättras genom bete och där djuren flyttas regelbundet. För att
främja ekosystemen följs naturens egna rörelser där vallen får växa
och återhämta sig. Djuren gör jobbet och genom att djuren flyttas
minskar risken för parasiter.
– All kalvning och lamning sker utomhus i slutet av april och i maj
när växtligheten har kommit igång med full kraft. Vi följer på så vis
naturens cykler och använder våra marker på bästa sätt, berättar
Per.
Gårdsbutik och museum
Emelie drömmer om att kunna öppna en egen gårdsbutik. På gården
har de även ett museum av lantbruksmaskiner. Djurhållningen och
markerna hos Forsby ängar förbättrar jordhälsan och främjar biologisk mångfald.
– Drömmen är att kunna ha en egen
gårdsbutik med egenproducerade ekologiskt kött från gården. Att människor
kan handla lokalproducerad mat, helt
utan mellanhänder, är miljö- och klimatsmart. Mat som bidrar till en levande landsbygd, förbättrad jordhälsa
och hållbart jordbruk samt ökad djurvälfärd är en vinst för alla, avslutar
Emelie.

Information från Klippans kommun

Annika Zetterström
Floem

9 oktober - 2 december

MOBILA TEAMET – Barn- och Ungdomscoacher
Under hösten 2020 startades ett Mobil Team med Barn- och
ungdomscoacher i Klippan, med fokus på att hjälpa unga att
göra bra val i livet. Barn- och ungdomscoacherna arbetar för ett
tryggt Klippan med de unga medborgarna i centrum. Arbetet
sker på både förebyggande och främjande basis i samverkan
med olika aktörer som träffar unga i sitt arbete och sin vardag.

Klippans Konsthall
Öppet: mån 13-19 • tis, ons, fre 10-17 • lö 10-13 • sön 13-16
klippan.se/klippanskonsthall
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Söndag 31 oktober kl 14.00

samling vid S:t Petri kyrka och sedan promenad i centrala Klippan.

Vi vandrar tillsammans och upplever några offentliga konstverk i
centrala Klippan. Konstnären Rita Winde kommer dragandes på
sin vagn av goda föresatser. Vi ska tillsammans se på, se till och se
över den offentliga konsten. I samarbete med Bästa Biennalen.

Teamet har uppgiften att identifiera och synliggöra risker och
problem för att de unga skall få rätt hjälp och stöd i rätt tid. Men
även behov, önskemål och möjligheter för att hjälpa de unga
att göra positiva livsval och vägleda dem in i verksamheter och
aktiviteter utifrån ett salutogent förhållningssätt. Relationer som
bygger på förtroende är centralt för att lyckas med uppdraget.
Vill du prata med oss? Kontakta oss via sociala medier
”Mobila Teamet Klippan” eller via www.klippan.se

Klippans Badhus
ÖPPETTIDER V. 44
1 NOVEMBER - 7 NOVEMBER
Måndag 11.00-16.00
Lovbad
16.00-20.30
Endast motionssimning vuxna
Tisdag
06.00-08.30
Endast motionssimning
11.00-16.00
Lovbad
16.00-19.30
Allmänhetensbad
Onsdag 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Egna aktiviteter ”Fångarna på badet”. Maila
klippansbadhus@klippan.se och anmäl ditt lag.
Torsdag 06.00-08.30
Endast motionssimning
11.00-16.00
Lovbad
16.00-19.30
Allmänhetensbad
Fredag 06.00-08.30
Endast motionssimning
11.00-16.00
Lovbad
16.00-18.30
Allmänhetensbad
Lördag 09.00-10.00
Endast motionssimning
10.00-12.00
Allmänhetensbad
13.00-15.00
Allmänhetensbad
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i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Foto: Ernst Henry
Photography AB

Sedan 2001 har Svenskt Näringsliv årligen rankat företagsklimatet Klippan ökar i majoriteten av de 18 faki landets alla kommuner. Rankingen visar var i Sverige det är bäst torerna där vi bland annat ser en särskilt
att starta och driva företag.
stor ökning för upphandling, service och
bemötande samt kommunpolitikernas atKlippans kommun ligger på plats 64, det innebär en förbättring med 41
tityder till företagande. Carina Centrén,
placeringar jämfört med föregående år. Klippans kommuns placering är
regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne
baserad på svar från lokalt verksamma företag.
förklarar vilka faktorer som är viktiga för
Näringslivschef Anders Lindberg kom- att skapa ett gott företagsklimat:
menterar resultatet och kommunens nä- – Kommuner som har ett bra företags
ringslivsarbete under pandemin:
klimat kännetecknas av ett stort engage– Klippans kommun vi vill rikta ett tack till mang från beslutsfattare, politiker och
er som varit med och tyckt till. Ni hjälper tjänstepersoner, och att företagsfrågorna
oss att fortsätta utveckla vårt arbete och ligger högt upp på agendan hos dem.
Carina Centrén, regionchef på
vår service till föGenom att arbeta
Svenskt Näringsliv i Skåne
retagen i kommuserviceinriktat, ha
nen. Under året
en lösningsinriktad attityd samt ha en god
som gått har pandialog med företagen så utvecklar framgångsdemin påverkat
rika kommuner ständigt sitt företagsklimat.
oss på många
olika sätt, en del branscher har drabbats Alla som arbetar i Klippans kommun ska ge bra service och ha ett gott
Anders Lindberg, Näringslivsväldig hårt medan det gått mer än bra för bemötande gentemot våra företagare och medborgare. Många av komchef på Klippans Kommun
många andra. För oss som arbetar med munens medarbetare utbildas löpande i sådant som ökar förståelsen för
näringslivsfrågor inom kommunen har det också inneburit en ny vardag en företagares vardag. Antalet e-tjänster blir allt fler och fler är på gång.
och ändrat arbetssätt. I en liten kommun kommer man varandra nära Planläggande av mer verksamhetsmark fortsätter, ökat samarbete över
och lär känna varandra, jag ser verkligen nyttan av detta när vi under förvaltningsgränserna i LOTS-funktionen där de som vill investera i
en svår tid stått inför nya utmaningar. Det känns bra att vi bryr oss om Klippan för att kunna utveckla eller etablera en verksamhet ta emot har
varandra och detta bidrar givetvis också till ett gott näringslivsklimat. visat sig uppskattad från företagares sida.

”Kommuner som har ett bra
företagsklimat kännetecknas av
ett stort engagemang”

Utveckling på rätt håll
Rankingen baseras framför allt på en enkätundersökning där företagare
i kommunen får svara på hur de upplever kommunen. Även statistik från
SCB (Statistiska centralbyrån) och UC (Upplysningscentralen) räknas
in. Totalt innehåller rankingen 18 faktorer, bland annat tjänstemäns
attityder till företagande, tillämpning av lagar och regler samt service
till företag.

– Jag vill mena att en betydande del av det vi arbetar med bidrar till att
vi klättrat ordentligt i rankingen och det är givetvis jättekul. Det bästa
betyget för insatserna är ändå att det sammanfattande omdömet ökar.
Viktigaste är ändå att alla förstår att vi genom våra enskilda insatser
tillsammans bidrar till utveckling och ett gott företagsklimat. Både det
sammanfattande omdömet och rankingen ligger nu på en nivå som är
den högsta någonsin för Klippan, avslutar Anders Lindberg.

Information från Klippans kommun

BULLEN OCH BLOMMAN

Söndag 31 oktober
Kl 14 – Klippans bibliotek
Ålder: 3-7 år
Gratis biljetter på Klippans bibliotek

JANNI FLYTTAR HEM

Måndag 1 november
Kl 10 – Teater Amabile, Sågen
Kl 14 – Ö. Ljungby bygdegård
Ålder: 3-10 år

ALLSÅNG FÖR SMÅ MUNNAR

Tisdag 2 november
Kl 10-10:30 och 11-11:30
Teater Amabile, Sågen
Ålder: 0-7 år

SIGRID OCH DRAKEN

Onsdag 3 november
Kl 10 – Teater Amabile, Sågen
Kl 17 – Tornsborgs tivoli, Färingtofta
Ålder: 3-10 år

HÖSTLOVET
– ett eldorado för Klippans
barn och ungdomar!

Höstlovet eller läslovet som det ibland även kallas är en välkom
men paus och ett bra tillfälle att hitta på höstaktiviteter.
Årets höstlov är ett sätt från Klippans kommun att hjälpa igång föreningslivet efter pandemin. Navet för aktiviteterna är lokaliserade
till Sågenhuset men det finns även saker att göra på andra platser.
– Tack vare ett fungerande föreningsliv och engagemanget i varje
ideell ledare skapas den tillit och sociala integration som är ryggraden i samhället. Utan våra föreningar och alla ledare som ställer
upp i vått och torrt går mycket förlorat. Vi vill att alla barn har rätt
till ett roligt lov, säger Per-Ola Johansson vikarierande fritidskonsulent i Klippans kommun.
Förutom föreningarnas aktiviteter så arrangerar Ung Fritid och kultur- och fritidsförvaltningen många aktiviteter under veckan. Läs
mer om alla aktiviteter i höstlovsprogrammet via QR-kod i Kulturoch fritidsförvaltningens annons här till höger.
Föreningarna som har aktiviteter under höstlovet är:
• Klippans Bordtennisklubb
• Klippans Kraftsportklubb
• Boule Klippan
• Scoutkåren Spejaren Klippan
• Krika hästsportförening
• Klippans Pistolklubb
• Klippans Karateklubb
• Rönne Hundungdom
• Klippan LAN och E-sport förening
• Klippans Brottarklubb
• Klippans RC Klubb

SJÖRÖVARMANGE
OCH KATTA PIRAT

Torsdag 4 november
Kl 14 – Spontanytan, Sågen
Ålder: 3-10 år
Mer info på www.klippan.se
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Höstrea!

32” smart-tv med Android

2.990:-

Braun Ct2s Cooltec
rakapparat
Rakapparaten kyler ner huden som
ger en skönare rakning, med denna
funktion minimeras hudirritation.

1 190:-

SOUNDBAR
JBL Bar 2.0 All-in-one

790:-

Kompakt soundbar i 2.0 kanaler.
• Djup bas
• Omge dig själv med ljud
• Gå på bio, direkt från soffan

2.490:-

1.490:-

TERRAILLON
Köksvåg Macaron
Grenadine 5kg
En mycket trevlig köksvåg i en häftig röd färg och med tydliga siffror
som gör vikten lätt att läsa.

199:-

129:Pillivuyt
Loire Stekpanna Non-Stick 28 cm
499:-

379:-

990:-

790:Pillivuyt
Loire Grytset med glaslock 6
delar
• 3 st grytor med lock
• 1,4/2/2,8 liter
• Nitade handtag som inte blir heta
• Tål maskindisk
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