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Utgivningsdagar
Nummer MATERIALDAG Utgivningsdatum

April 3-7 april 22-23 april

Maj 2-5 maj 21-22 maj

Övriga utgivningsdagar finns på söderåsportalen.se

Omslaget: Frida är en av Coloramas experter som gärna hjälper dig i 
samband med din renovering.

Lilla bilden: Annika på Sweet Harmony mottog priset för årets 
kvinnliga företagare av Centerpartiet i Klippans kommun.

Påsken ger framtidshopp
Påsk är en stor mathögtid och i år när inflationen fått priset på mat 
att rusa finns det all anledning att handla lokalt och närproducerat. 
När vi handlar lokalt växer det lokala näringslivet och fler får möj-
lighet att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Vi är lyckligt lottade att bo i en region med många bra mathantver-
kare. Låt dig förföras av något gott, närodlat och närproducerat i 
påsk. För många är det klassikerna ägg, sill och lax som fortfarande 
är viktigast på påskbordet. Även traditionen att ge bort påskägg står 
sig stark. Påsken är med andra ord en glädjefull och givmild högtid 
där vi unnar både oss själva och varandra det lilla extra.

Påsk är även kyrkans största helg. Då firas att Jesus uppstod och 
besegrade döden genom att uppstå till livet igen. I och med det, är 
ondskan och döden besegrade. Att Jesus vinner över döden är cen-
tralt i kristen tro. I tider som dessa kan det vara bra att veta att 
motgångar inte varar för evigt och att det finns något gott hos alla 
människor. Det goda hos människor är något vi känner igen hos de 
som bor och lever här. 

Ett stort Glad Påsk!

DANIEL KRISTENSSON, ANSVARIG UTGIVARE

Handla på hemköp.se
Vi packar, du hämtar.

LJUNGBYHED  www.hemkop.se

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

Ombud för Nu även 
E-handel
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info@bjarhusgardsbutik.se|0435-102 95
bjarhusgardsbutik.se 

Fredagslunch: 11.30-13.30
Öppet: tor-fre 10-18, lör 10-13

Påsk: ons 14-18, tor 10-18, fre 10-15

påsken
Allt för

kött|grönsaker|specerier|catering|grillning
restaurang|fredagslunch

Öppet: 
Fredag kl 14-18 
Lördag kl. 10-13

Nya Axtorpsvägen 372 
266 91 Össjö

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

VIKING FÅGEL

Familjeföretaget som 

föder upp kycklingar, 

kalkoner, ankor och gäss

Varmt välkomna!
tis – fre 10-17
lördagar 10-13

30%30%

Bjärhus Växtbutik
Tel. 076-890 25 42  
www.bjarhus.se

 bjarhusvaxtbutik  

 Bjärhus Växtbutik AB

Nu har vi öppnat för säsongen!

Generationsskifte 
i Bjärhus gårdsbutik
Lars och Elisabeth har varit ansiktena utåt för Bjärhus 
gårdsbutik och försäljning under många år. Deras charkdeli-
katesser tilldelats flera fina utmärkelser, bland annat under 
chark-SM. 

Bakom delikatesserna står Bjärhus charkexpert Leif Persson. Nu 
har Leifs son Max tagit över och står för kreativitet och nytänk, 
medan Leif finns kvar och bidrar med kunskap och erfarenhet. 
Max Persson och Joel Mattiasson har tagit över verksamheten i 
butik, catering och charkuteri.

Joel Mattiasson har genom genuint intresse växt fram hos Bjär-
hus även om det alltid funnits ett intresse för det jordnära och 
att sälja bra och sunda matvaror. På Bjärhus jobbar man med det 
småskaliga mathantverket.
– Jag odlar och har djur hemma och har alltid haft en passion för närodla-
de grönsaker och djur. Det traditionella mathantverket, att göra mat utan 
tillsatser har alltid tilltalat mig, berättar Joel. 

Vidare berättar Joel och Max om hur Bjärhus syrade produkter 
är syrade på riktigt och att de använder gamla metoder vilket 
bevarar goda nyttiga mjölksyror.
– Bra mat ska vara god, näringstät och mättande. I vårt mathanthant-
verk med lokalt producerade varor stannar näringen kvar. Vår idé är att 
värna om det som finns, det vi vill utveckla är detaljerna, fortsätter Joel.

Att se fram emot i vår
Bjärhus gårdsbutik har alltid färskt kött, färska charkuterier och 
ekologiska grönsaker från gården. Här finns allt för dig som vill 
ha närproducerat, hållbart och mathantverkmässigt. Fredagarna 
öppnar den populära lunchrestaurangen på loftet.
– Vi ska utveckla loftet och restaurangen med temakvällar. Allt vi serverar 
till luncherna är nästan uteslutande från gården och i säsong vilket hjäl-
per till att minska matsvinnet, säger Joel.

Är du eller ditt företag intresserade av att boka catering eller 
grillning av helgrillad gris eller lamm så är det Bjärhus du ska 
kontakta. 
– Vi kör ut och grillar på plats eller hämtas det varmt. Vi erbjuder enkel 
grillning till 3-rätters och bröllop. Det är enbart fantasin som sätter grän-
ser, avslutar Joel.
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Med En smak av påsk!
Påsken välkomnar våren och vårblom-
morna välkomnas i våra hem och träd-
gårdar. Björkkvistarna dekoreras med 
fjädrar och ofta är det nu som grillen 
plockas fram och gör sin entré för säsong-
en. Framförallt är påsken ett trevligt till-
fälle att samla nära och kära för ett festlig 
påskfirande. Varför då inte låta påsken ta 
sin början på ICA Kvantum Klippan och 
duka upp med allt som hör påsken till!

Smaker från kök & deli
Påsktallriken är en klassiker, och i år har 
ICA Kvantum uppdaterat och vässat sma-
kerna med flera små lagade rätter. Tänk 
er en hel måltid innehållande två laxrosor, 
ägg, senaps- och brantevikssill, matjessill-
bakelse, laxmousse, örtmarinerat kalkon-
bröst från Ingelsta, sweet chilimarinerade 
kycklingspett och Kvantums egen franska 
potatissallad och fruktsallad. Pricken över 
i:et blir vanilj panna cottan med syrligt rabar-
bertäcke som kommer som en frisk avrund-
ning.
– Påsktallriken är en favorit passar bra för så väl 
stora som mindre sällskap. Vi tror att komposi-
tionen med de olika smårätterna tilltalar många 
smaker, och så sparar det förstås tid till annat kul 
också. Påsktallriken erbjuds från skärtorsdagen 
till påskafton och måste beställas minst fem dagar 
innan, säger Peter.

Påskens ost och delikatesser
Det finns både klassiska maträtter och nya 
smaker och delikatesser på ICA Kvantum. 
Klassiska rätter, som olika variationer av 
sill samt varmrökt lax, hittar du alltid i  
delikatessdisken. För den som vill testa nå-
got nytt till påsk, eller är på jakt efter en trev-
lig gåva, rekommenderas deras påskinspire-
rade ostkorg.
– God mat ska avnjutas. Ostkorgen är perfekt 
kombinerad för påskens festligheter. Korgen har 

pärontema med 4 olika ostar. Falbygdens 12  
månaders lagrade hårdost med smakrik päron-
cognac. Osten har perfekt avvägd sälta, karak-
täristiskt fruktiga pärontoner och fyllighet från 
cognacen. Den andra hårdosten är en Gruyère, 
grottlagrad från Schweiz. De andra två ostarna är 
en brie och en Saint Agur, berättar Emma.

Liksom påsktallriken går påskkorgen att  
beställa för uthämtning från skärtorsdagen 
till påskdagen.

Grilltider 
För dig som vill stå vid grillen räknas påsken 
som en av årets första stora grillhelger. I den 
manuella köttdisken finns ett brett utbud av 
olika detaljer svenskt kött. ICA Kvantum 
har alternativen – detalj och mängd bestäm-
mer du själv. För dig som längtar efter ny-
grillade hamburgare tipsar delikatessen om 
kökets färska högrevsburgare på svenskt 
nötkött från JM Chark i Halland. Till dessa 
finns olika butikslagade tillbehör för att du 
ska kunna bygga din burgare som du vill ha 
den. 

Kökets picklade rödlök 

2 rödlökar

3 dl vatten

2 dl socker

1 dl ättikssprit
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Skärtorsdagen 
– häxornas natt
I bondesamhällets föreställningsvärld flög häxorna på kvas-
tar till Blåkulla för att träffa Djävulen under skärtorsdagen. 

Idag är traditionen med att barn klär ut sig till påskkärringar ut-
döende. Tidigare om åren gick utklädda barn runt och önskade 
glad påsk och fick godis på samma sätt som under Halloween. 
Påskkärringarna liknar den italienska trettondagstraditionen 
”La Befana” som porträtteras likt en gammal kvinna som rider 
en kvast genom luften. Hon bär en svart sjal och är täckt av sot 
eftersom hon går in i barnens hus genom skorstenen och bär på 
en väska fylld med godis och presenter.

Extra öppet 
i Påskveckan

Mån-fre 10-18, lör-sön 10-16
Annandagen 10-16
Hjärtligt Välkomna till

Dymöllans ålrökeri

SEJRBO & SON AB 
2359 Dymöllan 264 92 Klippan

0435-152 43
butiken@dymollansalrokeri.se

www.dymollansalrokeri.se
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Ljungbyhed | 0739-44 11 69 | www.lottapaasen.se | 
-LIGT VÄLKOMNA TILL LOTTA PÅ ÅSEN!

Söderåsens våffelstuga öppnar för säsongen 
våffeldagen den 25 mars

Öppet kl 11-17 alla lördagar, söndagar och röda dagar.

Våfflor serveras på åsen
Våffeldagen inträffar 25 mars varje år och är en av våra mest 
firade matdagar då det äts enorma mängder våfflor med sylt 
och grädde den här dagen. 

Våffeldagen har historiskt sett även fått markera vårbrukets bör-
jan då våfflor passade bra i säsongen då man förr i tiden hade 
större tillgång till ägg och mjölk efter vintern.

De första våfflorna gräddades också i klostren i södra Europa 
redan innan år 1000. I Norden anses våfflorna ha kommit på 
1500-talet men det var i början på 1900-talet som våfflornas po-
pularitet verkligen slog igenom.

Ett av Skånes mest kända och besökta kaffestugor ligger vackert 
belägen på Söderåsens norrsida i backen ned mot Ljungbyhed. 

Lotta på Åsen serverar 
våfflor som bakas en-
ligt recept från 1800- 
talet och serveras med 
sylt och grädde. Kaffet 
serveras ur blänkande 
kopparpannor. Passa 
på att besöka Lotta på 
Åsen och njut av både 
utsikten och deras god-
saker.
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Kläder & mysig inreding för hem och trägård!

Påsköppet
Skärtorsdag 12.00-18 00

Långfredag-Annandag Påsk 11.00-15.00

Kläder - Inredning - Trädgård - Påsk

Paket Pris:
2 stolar +1 Bord

+ 2 Kuddar
4500kr

Förrådsvägen 11, Ljungbyhed - www.rawbyjorlevik.se

Kläder & mysig inreding för hem och trägård!

Påsköppet
Skärtorsdag 12.00-18 00

Långfredag-Annandag Påsk 11.00-15.00

Kläder - Inredning - Trädgård - Påsk

Paket Pris:
2 stolar +1 Bord

+ 2 Kuddar
4500kr

Förrådsvägen 11, Ljungbyhed - www.rawbyjorlevik.se

Säsong för solskydd
I alldeles nybyggda lokaler har MP solskydd flyttat in och fått 
ett större showroom. Snart är sommaren här och då väntar so-
liga och härliga dagar på uteplatsen, om du kan skydda dig från 
stekande sol i markisens skugga, vill säga. 

När MP solskydd öppnade upp med lördagsöppet för säsongen 
fanns leverantör på plats för dig som funderar på en energisnål vär-
melampa för att förlänga kvällarna under markisen. 
– Alla produkter måttillverkas och anpassas till varje kund. Med ett stort 
urval av vävar och strukturer finns det något för alla stilar och smaker. Våra 
solskydd blir en del av din inredning och utemiljö, säger Mats Persson.

Antenn – Parabol – Wifi – Nätverk

www.antennsystem.com  |  0709-65 44 57  |  info@antennsystem.com

Tel. 0435-149 60, 073-443 44 66
Fabriksallén 17, Klippan
Öppet: tis & tor 13-17 • lör 10-13

Terrassmarkis R1500  
svensktillverkad  
kvalitetsmarkis  

från Riviera.
Terrassmarkis 400 x 300 cm

Sandatex väv 5380-727
Somfymotor med fjärrkontroll.

Finns även i storlek  
500 x 300 cm: 21100:-

Markisen på bilden är extrautrustad  
med vindstag. Finns som tillbehör.  

Gäller så länge lagret räcker.
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Stilsäkra smyckenStilsäkra smycken
att önska sig i påskatt önska sig i påsk

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

Storgatan 32 i Klippan

100:- 100:- 
rabatt på rabatt på 
alla byxor!alla byxor!

Gäller både dam- och herrkläder Gäller både dam- och herrkläder 
under veckorna 13 och 14!under veckorna 13 och 14!

300:- 300:- 
rabatt på rabatt på 

alla jackor!alla jackor!

BLI FIN TILL PÅSK!

Storgatan 32 i Klippan
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PPååsskkäägggg
Ingen påsk utan påskägg, ägg ses som en 
symbol till det eviga livet. 

Just påskäggen sägs komma från Tyskland 
och att det är påskharen som kommer med 
påskägg till barnen är en tradition med anor 
från 1600-talet. På 1850-talet lanserades påsk-
haren och påskäggen på bred front i Tyskland 
av godis- och leksaksindustrin. 

Till Sverige kom påskharen i början av 
1900-talet och även om påskharen aldrig slog 
igenom på allvar så har påskägg med godis 
verkligen blivit en tradition. Vem ger du ett 
påskägg i påsk?

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

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

VÅRENS MÖBLER 
BÖRJAR TRILLA IN

Varmt välkommen ut!
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Lyftteknik Syd AB
Värmevägen 2, Klippan
 info@Ltsab.com
072-50 40 171

SERVICE, REPARATION 
OCH FÖRSÄLJNING AV  
LYFTUTRUSTNING.

Allt från en liten lyftögla till  
komplett traverssystem.  
Inget är för stort eller för litet!

• TRAVERSKRANAR
• SVÄNGKRANAR
•  BOCKKRANAR
• LÄTTRAVERSER
• VAKUUMLYFTAR
 och mycket mer.JOURTJÄNST

24/7

VÅRSTÄDA UTEPLATSEN

Varför skrubba för hand? Hyr en 

BONA SCRUBBER
för enkel och effektiv rengöring.

Pris: 590:-/dygn, 950:-/helg (lö-sö)

JAPE GRÖN-FRI   
Effektiv mot alger  

och lav. För alla ytor 
utomhus såsom  

fasader, tak,  
marksten m.m. 

1 liter 179:- 

5 liter 599:-

Rengöringsmedel 

BONA DECKING 
REVIVER   

4 LITER 316:-

Följ oss på: Öppet:
Må-fr 7-18

Lö 9-13

Ta hjälp av en
badrumsexpert
Drömmer du om ett nytt badrum? Hos Colorama kan du rita 
upp badrummet i 3D för att få en tydlig helhetsbild inför re-
noveringen. Tillsammans med en av Coloramas designer får 
du hjälp med allt från knoppar till kakel.

Nytt och fräscht badrum
Att renovera badrum är speciellt eftersom ytskikten och inred-
ningen du väljer ska fungera och kännas snygga under lång tid 
framöver. Ofta är det också förknippat med en stor investering. 
Därför är det så viktigt att gå noggrant till väga och göra rätt från 
början.

Coloramas badrumsexperter 
gör det lätt att komma igång. 
De kan rita upp ditt nya bad-
rum i 3D för att du ska få en 
så verklighetstrogen bild som 
möjligt av badrummets funk-
tioner samt samspelet mellan 
färgval och inredning.

Ta första steget till ditt nya 
badrum genom att boka tid 
för ett rådgivningsmöte med 
en av Coloramas badrums-
experter.

070-33 90 680
Lantmannag. 10
264 31 Klippan

En kontakt räcker!  

Vi hjälper er med bygget
både inom- och utomhus
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Träbolaget Ljungbyhed
– värt ett besök!
Höga el- och bränslepriser gräver djupa hål i plånboken. 
Även virkespriserna, gör det ekonomiskt kännbart för de 
som ska bygga. För dig som tycker om låga priser, gillar 
att fynda och uppskattar en riktig lanthandel är ett besök 
på Träbolaget något att se fram emot. 

Träbolaget i Ljungbyhed har en lång tradition av att pro-
ducera och sälja trävaror, nu i ny tappning med ett bredare 
sortiment och en riktig bygg-, virkes- och foder-outlet. Verk-
samheten har utökats med foder för alla djurälskare samt 
trädgårdsprodukter som krukor, uteväxter, fruktträd och 
buskar. Platschef Lars Karlsson säger själv att han kan lite 
om mycket.
– Vi vill alltid ge personlig service och hjälpa till lite extra oavsett vil-
ken typ av kund du är. Är du på gång att bygga om hjälper vi till att 
hitta rätt virke och tillbehör. Letar du efter inredning och växter till 
din trädgård? Alla kunder är viktiga för oss och får personlig service, 
säger Lars.

Ett stort sortiment till priser under andra butiker eller bygg-
kedjor gör det värt att köra till Träbolaget. Platsen och skylt-
ningen är jordnära och anspråkslös, lite som Träbolaget vill 
vara. Här får du mycket för pengarna och hjälp med allt mel-
lan himmel och jord. På tal om jord, letar du jord eller torv 
till trädgården finns det här. Letar du efter pellets eller bri-
ketter kommer du bli nöjd. Här finns allt inom lanthandel.

Träbolaget, Ljungbygatan 25, Ljungbyhed
Öppet i butiken: måndag - fredag 8-17, lördag - söndag 10-13 • Webbhandeln på trabolaget.se öppet dygnet runt!

PÅSKENS ALLA VÄXTER HITTAR DU HOS OSS!
Välkomna att fynda växter, krukor, jord och mycket mycket annat!
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Hörselspecialisten 
 blir Audio-Skåne
Monica Sjöholm som startade Hörselspecialisten har blivit 
en del av Audio-Skåne, vilket betyder att Tomas Andersson 
är ny chef och Monika Sjöholm fortsätter som verksamhets-
chef. 

Nytt namn, samma innehåll. Hörselspecialisten kommer att ingå 
i en större kedja med fortsatt hög service, just nu är det endast 
tidsbokade besök som gäller dock.
– Jag ser fram emot att fokusera endast på patienter och hjälpa fler 
människor att höra bättre, säger Monika.

Audio-Skåne AB är ett expanderande audionomföretag från 
Hässleholm. Monika Sjöholm har genom Hörselspecialisten 
byggt upp ett företag som är ackrediterade av Region Skåne och 
har ett gott rykte hos människor som är i behov av rehabilite-
ring med hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Nu lever 
Hörsel specialisten vidare under namnet Audio-Skåne.

Bio Grand, Ljungbyhed, Storgatan 7
Biljettbokningar görs genom att skicka SMS till 070-731 21 81 

med ditt namn, antal biljetter och vilken föreställning det gäller.

PÅ BIO I VÅR

SUPER MARIO 
BROS. FILMEN

Fredag 7 april  
kl 19.00 (sv.tal)

Söndag 9 april  
kl. 16.30 (sv.tal)

Söndag 9 april 
kl. 19.00 (eng.tal)

Onsdag 12 april 
kl 19.00 (eng.tal)

MAYBE I DO
Fredag 24 mars  

kl 19:00

Söndag 26 mars  
kl 19:00

Onsdag 29 mars  
kl 19:00

DUNGEONS  
& DRAGONS:  

Honor Among Thieves

Fredag 31 mars 
kl 19:00

Söndag 2 april  
kl 19:00  

Onsdag 5 april  
kl 19:00 

SVERIGEPREMIÄR 24/3

Vinnare Annonsjakten
Vi säger grattis till vinnarna i förra månadens tävling, 
Annons jakten.

Bland de många inkomna svaren drog vi följande vinnare: 
• Bo-Göran Svensson, Perstorp (Klippancheck á 300 kr)
• Ingrid Nordlund, Klippan (Biobiljetter)
• Moa N. Gyllenbjörk, Klippan (Biobiljetter)

Din matbutik i Perstorp

- Din livsmedelsbutik i centrala Perstorp! 
Öppet måndag-lördag 7-21, söndag 8-21
Priserna gäller 20-26 februari 2023. Reservation för slutförsäljning & tryckfel.

Perstorp 2013

99.95
Förbeställ gärna hos vårt Partykök på 
0435-77 95 56

Lyxlandgång
Per st

Grishalskotletter
Nystyckade i butiken, 8-pack, per kg. 

64.95

Fläskfärs

49.95
JM Chark. Nymald i butiken. Svenskt kött, per kg.

600:-
12 pkt Zoégas Kaffe
3 paket. Skånerost, 
Blue Java, Dark Temp-
tation, Mezzo, Intenzo 
eller Mollbergs Bland-
ning. Ord pris: 767.40
Jämförpris: 111.11

Monster, à 500 ml, 9 smaker. Exkl pant. 
Ord pris: 37.90 Jämförpris: 17.50 +pant

2 st Energidryck 25:-

120:-
Hel låda Storstrutar
8-pack, Top 80 eller K2.
Ord pris: 248:-
Ord pris 31:- st
Kampanj per st: 20:-

Under halva priset!

Super
klipp!

Hej alla kunder!
Äntligen, 21 februari kommer vi att 
ha två mycket duktiga konditorer 
som bakar semlor i vår 
butik klockan 10 till 18. 
Två nybakade semlor 
kostar 40 kr under 
Fettisdagen den 
21 februari 2023.

Super
klipp!

Super
klipp!

Vi har köpt 2 fina klipp från Björnekulla!

15:-
10:-

Drottningsylt

Skånsk Senap

Per st, 400 g
Ord pris: 32.95 Jämförpris: 37.50

Per st, 190 g
Ord pris: 17.95 Jämförpris: 52.63

Super
klipp!

Sportlovserbjudande v.8
Fralla med ost och skinka med varm choklad/kaffe/te    45 kr

Ljungbyheds KonditoriLjungbyheds Konditori
Skolgatan 2 • Tel. 0435 - 44 17 22Skolgatan 2 • Tel. 0435 - 44 17 22
Öppet: Mån-fre: 7-17, lör-sön: 7-16Öppet: Mån-fre: 7-17, lör-sön: 7-16

GLÖM INTE FETTISDAGEN 
DEN 21 FEBRUARI

Beställ gärna dina semlor i förväg.

Tel. 0435-149 60, 073-443 44 66
Fabriksallén 17, Klippan

NYA ÖPPETTIDER FRÅN DEN 1 MARS
Tisdagar & torsdagar kl 13-17 • Lördagar kl 10-13

EXTRA ÖPPET MED  
FÖRSÄSONGSERBJUDANDE

i butiken, lördagen den 4 mars kl 10-14. 
Vi bjuder på korv med bröd.

NYHET I VÅR UTSTÄLLNING
WAREMA PERGOLAMARKISER

Terrassmarkis R1500 svensktillverkad  
kvalitetsmarkis från Riviera.
Terrassmarkis 400 x 300 cm

Sandatex väv 5380-727
Somfymotor med fjärrkontroll.

Finns även i storlek 500 x 300 cm: 21100:-

Markisen på bilden är extrautrustad  
med vindstag. Finns som tillbehör.  

Gäller så länge lagret räcker.

Ljungbyheds Konditori Ica Supermarket, Perstorp MP Solskydd
KAMPANJVECKOR

PARKETTGOLV 
3-stav 

från 459:-/m2 
Gäller vecka 7-9

TAPETKAMPANJ 

25%
Gäller vecka 8-9

Följ oss på: Öppet:
Må-fr 7-18

Lö 9-13

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

SPORTLOV PÅ BIO GRAND
ANT-MAN AND THE WASP:  

QUANTUMANIA

MUCKLORNA: HUR DE KOM  
TILL PETTSON & FINDUS

HÅKAN BRÅKAN

ASTERIX & OBELIX:  
I DRAKENS RIKE

MUMIER PÅ ÄVENTYR

ANDRA AKTEN

Fredag 17 feb.  
kl 19:00

Söndag 19 feb. 
kl 19:00

Onsdag 22 feb. 
kl 19:00

Söndag 19 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Tisdag 21 feb. 
kl 19:00 (sv.tal)

Fredag 24 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Tisdag 21 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Onsdag 22 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Söndag 26 feb. 
kl 16:30 (sv.tal)

Söndag 19 feb. 
kl 14:30 (sv.tal)

Söndag 26 feb. 
kl 14:30 (sv.tal)

Måndag 20 feb. 
kl 19:00 (sv.tal)

Torsdag 23 feb. 
 kl 19:00 (sv.tal)

Fredag 24 feb. 
kl 19:00  

SVERIGEPREMIÄR

Söndag 26 feb. 
kl 19:00

Onsdag 1 mar. 
kl 19:00

SVERIGEPREMIÄR 24/2

Skanna QR-koden
med mobilen för 
att ta del av 
sportlovs-
programmet

Colorama Bio Grand, Ljungbyhed Klippans Kommun

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

Tidigare Hörselspecialisten Skåne.

Boka tid för
HÖRSELPROV

eller

RÅDGIVNING
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PLATSENS POESI - SÖDERÅSEN I BILDER
Jasmine Cederqvist

20 april 2023 kl 19:00
Stackarpsvägen 2, Klippan

Biljett bokas via www.masterfilm.com

Entré 75kr

Endast förköp, begränsat antal platser

 PÅSKUTSTÄLLNING
på HANKSVILLE FARM

FRI ENTRÉ

12 konstnärer från SVENSKA KONSTNÄRS 
FÖRBUNDET visar olja, akryl, akvarell, 
äggoljetempera, glaskonst och keramik

Lördag och söndag 11-17, måndag 11-16
UNDER UTSTÄLLNINGSDAGARNA:

”Visor och annat”med trubadur Ann Ekelund, (lördagen)
Poesi & Prosa, ”Vad är Vedic Art?” och andra Pop-Up events

Fredag 7 april, vernissage, invigning kl 11:30
”Artist Talks” med konstnärerna som finns på plats, 11-17 

Caféet & Bistron serverar fika och enklare rätter
(Lokalerna är anpassade för besökare med funktionshinder)

Hanksville Farm, Torrlösa 2140, S-268 90 Svalöv, Sweden
Bokning av B&B: Tel: +46-704-24 53 76, Email: info@hanksville.se 

Gps-data: Torrlösa 2140, Svalöv
www.hanksville.se      www.svenskakonstnarsforbundet.se

Boka B & B  
med 10% Påskrabatt på ordinarie priser!

Ring direkt till Hanksville Farm
för att få rabatten!

BOKNINGSKOD: KONST 23
(minst 2 nätter)

Välkommen till vår

KONSTRUNDAN 2023  
Samlingsutställning, 21 konstnärer 

Kulturhuset Björnen, Trädgårdsgatan1, Åstorp                     

VERNISSAGE tors. 6 april Kl.18.00-20.00 

Öppet 7-10 april Kl.10.00-16.00 

Konstlotteri - Fri Entré - Välkomna ! 

Hanksville i skuggan av New York!
Tolv konstnärer från Svenska Konstnärsförbundet,  
Region Syd ställer ut på Hanksville Farm i Torrlösa under 
påskhelgen. Fredagen den 7 april klockan 11.30, invigs 
utställningen av Ann Wirenstedt Nilsson från Hanksville 
Farm. Då är även konstnärerna på plats.

Utställningen håller öppet under hela påskhelgen och bjuder 
på det mesta för konstälskaren. Oljemålningar, akryl, akva-
rell, mixed media, äggoljetermpera, glaskonst och keramik. 

Utöver detta blir det ytterligare framträdanden. Trubaduren 
och konstnären Ann Ekelund underhåller med visor och all-
sång på lördagen. På söndagen berättar Hjördis Thelander om 
VedicArt ”Konsten och livet i 17 principer”.
– Här ska det bli  ”Hanksville i skuggan av New York”, skojar konst-
nären Jonni Ekdahl, som själv ställt ut ett par gånger ”där-
över” och som nu ställer ut i Hanksville (Farm).

Hanksville Farm håller öppet mellan 11-17 under långfreda-
gen, lördagen och söndagen samt på annandag påsk mellan 
11 och 16. Caféet och Bistron serverar fika och enklare rätter 
under alla utställningsdagarna. Lokalerna är anpassade för 
besökare med funktionsvariationer.

21



Prata med någon som
kan Klippans kommun
Erbjudande till alla privatkunder som
köper bostad via Fastighetsbyrån och 
tar nytt bolån i Swedbank.
– Personlig rådgivning med fokus på Din ekonomi

– 1 månads räntefritt bolån (gäller fr o m 1 juni 2023)

– Kostnadsfritt handpenningslån

– Nyckelkund kostnadsfritt 1 år

– Kostnadsfritt äktenskapsförord och samboavtal med Lexly

– 3 månaders gratis personförsäkring hos Swedbank Försäkring

Utöver ovan erbjudanden kommer kund som tar nya bolån även få 
10% rabatt på sin hemförsäkring.

Ring oss på 0435-180 70, Fastighetsbyrån eller
0435-260 04, Swedbank så berättar vi mer.

Swedbank – bygdens enda fysiska bank
Swedbank ger tillbaka till bygden genom 
Sparbanksstiftelsen. Det är ett kretslopp 
där Swedbanks aktieutdelning ger stif-
telsen ett kapital varje år och viss del av 
kapitalet delas ut i form av bidrag till det 
lokala föreningslivet. 

För att engagera fler föreningar i att söka 
anslag fanns Sparbanksstiftelsen Skånes 
VD Sanne Mårtensson på plats i Klippan 
och informerade om vad som är viktigt att 
tänka på när föreningar söker anslag och 
vad som är gångbart och vad som inte går 
att söka för. Projekt som stöds ska vara håll-
bara, klart avgränsade och inkluderande.

– Swedbank tycker det är viktigt med samhällsengagemang och vill bidra till 
utveckling av det lokala föreningslivet, säger Per Johansson.

Unga och gamla
Sparbanksstiftelsen gör mer än enbart stöttar det lokala förenings-
livet. Sanne Mårtensson berättade om hur de via Swedbanks för-
sorg även är ute och föreläser och ger ungdomar kunskap om privat-
ekonomi för att förebygga att ungdomar tar snabba lån och istället 
inspirera ungdomar att tänka långsiktigt och hållbart och se på sin 
ekonomi på ett sätt där de själva kan göra skillnad. 
– Vi har även föreläsningar riktat mot äldre där vi utbildar seniorer mot be-
drägerier och hur man inte blir lurad, berättar Sanne Mårtensson.

Passa på att söka
Mötet den 1 mars var välbesökt med representanter för närmare 30 
föreningar från Klippan, Perstorp och Ljungbyhed som lyssnade 
och fick tips på vad och hur man söker anslag. Det går även att sam-
verka med andra föreningar. 
– Det går att söka anslag två gånger om året, en gång nu i vår och sen en 
gång i höst. Vanligtvis ligger stödet på mellan 5 000-15 000 kronor, även 
om det finns undantag. Men kapitalet är begränsat. Inom ett år efteråt ska 
projektet återrapporteras, förklarade Sanne Mårtensson.

Hållbarhetsaspekter är viktiga och det är bara positivt om det finns 
medfinansiärer. Passa på att söka i vår, ansökningsperioden är från 
1 mars-31 mars, vilket görs via hemsidan sparbanksstiftelsenskane.se. 
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Annika Christensen, Sweet Harmony 

Årets (kvinnliga) företagare 2023
I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars lyfte 
Centerpartiet i Klippan fram kvinnors företagande som en vik-
tig faktor för jämställdhet. 

Med ett nyinstiftat pris väljer de att uppmärksamma och hylla 
kvinnliga företagare i kommunen. Detta pris ska bli återkommande 
och delas ut varje år på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Annika Christensen, Sweet Harmony 
Som första pristagare utsåg Centerpartiet i Klippans kommun  
Annika Christensen, som driver företaget Sweet Harmony, till 
Årets företagare 2023. 

”Annika är en sann förebild. Hennes initiativkraft, mod och företagaranda 
inspirerar och sprider ringar på vattnet. Vi vill uppmärksamma henne som 
företagare och inspiratör, samt tacka för att hon är en medkraft för jämställd-
het. Sweet Harmony är en verksamhet som är både inkluderande och håll-
bar, d v s ger alla oavsett kost lika möjlighet att njuta av god mat och butiken 
erbjuder ett sortiment som är hållbar för miljön.”

Prisutdelare och representanter för Centerpartiet var Diana Bro-
man och Gun Bylund. 
– Annika är en värdig pristagare, som i många år arbetat hårt för att i en 
mysig lanthandelsmiljö kunna erbjuda fantastiska varor och produkter. Man 
känner sig alltid välkommen hos Sweet Harmony, säger Gun Bylund,  
ledamot i kretsens styrelse.  

Pristagaren får ett diplom, ett hängsmycke i form av en kvinno-
symbol och en bukett blommor. Samtliga priser som överlämnades 
har inhandlats hos lokala företagare. Hängsmycket är inhandlat 
på Guld o Silversmedjan i Klippan, buketten hos Olanderssons 
Blomsterhandel i Ljungbyhed och ramen till diplomet på Klippans 
bokhandel.
– Centerpartiet i Klippans kommun värnar kommunens lokala företagare 
och vill lyfta fram vikten av en lokal handel.  Vi har ett bra och brett utbud av 
lokala produkter och tjänster i Klippans kommun och jag vill skicka med en 
uppmaning till att handla lokalt, avslutar Diana Broman, gruppledare 
i kretsen.

LanthandeL & serveringLanthandeL & servering

Öppet: Tis-Fre 10-18 • Lör 10-14Öppet: Tis-Fre 10-18 • Lör 10-14
Bruksgatan 29  |  Klippan  |  076-318 77 75Bruksgatan 29  |  Klippan  |  076-318 77 75

 Fräscha luncher  Fräscha luncher 
även take awayäven take away

 Gofika Gofika

 Naturlig hudvård  Naturlig hudvård 

 Makeup Makeup

 Inredning  Inredning 

LeksakerLeksaker
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Klippans pastorat 
miljödiplomerades
Den 4 mars mottog Klippans pastorat diplom för steg 2 i 
Svenska kyrkans miljödiplomering. 

Lunds stifts miljö- och klimatstrateg Mimmi Bissmont överläm-
nade diplomet till Aurelia, Hannah och Johanna från pastoratets 
hållbarhetsgrupp. Diplomet visar att Klippans pastorat har tagit 
ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet och nu siktar Klippan vi-
dare mot steg 3!

Diplomeringsutlåtandet av Lunds stift:
En viktig drivkraft i ert miljödiplomeringsarbete har varit att den vilar på 
en skapelseteologisk grund, eller som ni uttrycker i er Inledning – ”Till-
sammans får vår strävan vara att leva tillsammans med andra och allt 
levande och med mässan som förebild se till att jordens resurser räcker 
laget om”.

Lika imponerade är vi över er redovis-
ning som är både välskriven och lätt-
överskådlig. Vi noterar att hållbarhets-
gruppen gör ett mycket gott arbete för att 
driva och utveckla hållbarhetsfrågorna i 
pastoratet. Vi kan se att det finns goda 
rutiner och en bra struktur som möjlig-
gör en fortsatt utveckling kring pastora-
tets hållbarhetsarbete.

Din Verkstad Klippan, Storg. 92, 264 31 Klippan
0435 – 156 00 • klippan@verkstadsdrift.se

Trött på långa väntetider?
- TESTA OSS!
Vi servar och reparerar alla bilar även  
nyare modeller.

Vi stämplar din digitala servicebok och  
du behåller din garanti på din bil.

Vi är certifierade för AC-reparationer.
Nu även med den nya gasen.

Din Verkstad Syd AB
Storgatan 92, Klippan

4,7 130 recensioner

Din Verkstad Syd AB
Malmövägen 75, Lund

4,9 57 recensioner

Din Verkstad Syd AB
Transportgatan 10, Ängelholm

4,7 46 recensioner

Recensionerna verifieras inte

NU 15%
på byte av
bromsar

Söderåsjournalen 
Klippan 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

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

Söderåsjournalen 
Klippan 
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RÖSTÅNGA 
BEGRAVNINGSBYRÅ 
 

Billingevägen 8 -  Röstånga -  0435-91570 

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

www.röstångabegr.se           info@begr-byra.se Fabriksvägen i Klippan

Gör bilen Gör bilen 
fin till påsk!fin till påsk!
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På gång i kyrkan!

Söndagen 26 mars
10.00  Mässa i Riseberga kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka

Palmsöndagen 2 april
10.00  Gudstjänst i Riseberga kyrka
11.00  Mässa i S:t Petri kyrka
14.00  Gudstjänst i Källna kyrka

Måndagen 3 april
12.00  Andakt i Stilla veckan 
 i S:t Petri kyrka

Tisdagen 4 april
12.00  Andakt i Stilla veckan 
 i S:t Petri kyrka

Onsdagen 5 april
12.00  Andakt i Stilla veckan 
 i S:t Petri kyrka

Skärtorsdagen 6 april
19.00  Skärtorsdagsmässa 
 i Färingtofta kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa  
 i Gråmanstorps kyrka
19.00 Skärtorsdagsmässa 
 i Ö Ljungby kyrka

Långfredagen 7 april
10.00 Långfredagsgudstjänst    
 i Riseberga kyrka
15.00  Gudstjänst inför Jesu kors
 i V Sönnarslövs  kyrka
18.00 Gudstjänst inför Jesu 
 gravläggning i Källna kyrka

Påskafton 8 april
23.30 Påsknattsmässa med 
 Kefas Gospel och musiker 
 i S:t Petri kyrka

Påskdagen 9 april
10.00  Påskdagsmässa 
 i Färingtofta kyrka
11.00 Ekumenisk påskdagsmässa 
 m Petrikören i S:t Petri kyrka 
14.00 Påskdagsmässa m G-kören
 & musiker i Ö Ljungby kyrka

Annandag påsk 10 april
11.00 Mässa i Vedby kyrka

Söndagen 16 april
10.00 Mässa i Riseberga kyrka
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka

Söndagen 23 april
11.00 Mässa i S:t Petri kyrka
14.00 Gudstjänst i Ö Ljungby kyrka
17.00 Musikgudstjänst i Riseberga  
 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:-. 

28/3 – Ö Ljungby församlingsgård
Sjung och minns 1900-talet med 
Anne Ferm.
29/3 – Ljungbyheds församlingshem
När våren står för dörren. Lina Wijk 
Furali sjunger vårens vackra sånger.
5/4 – S:t Petri församlingshem
Bingo som går i gult.
12/4 – Ljungbyheds församlingshem
Bingo med vårkänslor.
19/4 – S:t Petri församlingshem
Jessica Göransson sjunger oss i 
härlig vårstämning.

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

Påsken 

Lunchmusik
Holger Petersen, violin, & Nils-Arne 
Åkheden, orgel och piano, bjuder på 
klassiska toner. Hemlagad soppa, 
nybakat bröd, vatten, kaffe för 50:-.
S:t Petri kyrka fredag 21/4 kl 12.12

Kropp & Själ
Under våren har vi olika aktiviteter 
som gör gott för både kropp & själ. 
Meditation, yoga, 
promenader och 
retreat. Mer info 
finns på hemsidan!

Påsken är kyrkans största helg med 
en berättelse om vänners svek, en
moders maktlöshet, maktens 
grymhet och Guds ingripande. 
En berättelse som också handlar 
om oss, om våra liv, om hopp och 
framtidstro. I påskens händelser 
visar Gud att hoppet lever, att livet 
är starkare, att kärleken är starkare. 
Av Gud får vi, liksom lärjungarna, 
uppdraget att gå ut där vi är och 
berätta att förändring är möjlig, 
från mörker till ljus, från död till liv, 
från förtvivlan till hopp. Du är aldrig 
ensam!

What a wonderful world
Musikgudstjänst – Charlotte Polson, 
saxofon, och Anne Ferm, piano/orgel.
Riseberga kyrka sön 23/4 kl 17.00
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Tack till Föreningssidans sponsorer!

Pricksäkert från Ljungbyhed
När USM avgjordes i Töreboda var Ljungbyheds pistolklubbs 
ungdomar framgångsrika och tog totalt 6 guld och 4 silver. 

– Stort tack till alla skyttar och föräldrar/ledare som ställer upp och hejar 
och stöttar i med- och motgång, hälsar Conny Nilsson som är tränare 
och ledare.

Medaljregn vid JSM
Det blev stora framgångar för Klippans brottare när Junior- 
SM avgjordes i Arboga den 11-12 mars.

Alice Bertdahl och Elvira Braun tog var sitt guld och Pontus 
Ståhl tog ett silver. Hugo Svahn tog bronsmedalj. I lagtävlingen 
kom Klippans BK på en sjätte plats av 43 klubbar.

Full fart under sportlovet
4FUN, FUB och Alla kan IF arrangerade flera aktiviteter under 
sportlovet för de med funktionsvariation.

På Sågens fritidsgård fick de prova på e-sport, pyssla och spela pingis. 
I Antilopenskolans gymnastiksal arrangerades ”testa på olika para-
sporter” där massor av lediga ungdomar med funktionsvariation testade 
på att köra rullstol och ha kul tillsammans. Sportlovets sista aktiviteter 
som fick deltagarna i rörelse var framerunning och boccia.

Föreningssidan



Tack till Föreningssidans sponsorer!

65+?    KOLLA HÄR! 
Klippan RC klubb bjuder in dig som är 65+ att prova en  

aktivitet som du har nytta av dagligen. Du tränar upp  
reaktion, motorik, koordination och koncentration  

det vill säga nyttig hjärngympa. 

Radiostyrd bilsport är en kul och social aktivitet för  
alla åldrar. Vi tänker oss ett liknande upplägg som vår  
populära RC-skola för barn och ungdomar. Vi träffas  
10-12 gånger där vi kör och pratar RC i c:a en timme. 

Du är välkommen till vår inomhusbana i Sågen huset  
måndagen den 17 april mellan 16-18 så pratar vi ihop  

oss om vilka dagar, tider, osv. Vi bjuder på fika,  
så hör gärna av dig om du kommer till:  

Janne Olsson, 0727-15 21 00 eller janne.olsson@telia.com

Ord. öppettider: Onsdagar kl 18-21 • Söndagar 11-17

Övrig info: www.klippan-rc.se eller FB Hjärtligt
Välkomna!

VM-guld i parakarate
Sandra Ottosson som är en känd profil och medarbetare i 
Söderås journalen är även en framgångsrik utövare av karate. 

Hennes tränare Tomas Lindgren, Lunds Karateklubb, överräckte  
hennes VM-guldmedalj i 2th World Online Inclusive World 
Championship 2022 efter hennes vinnande kata.

Brottning i världsklass
Det bjöds på brottning i världsklass när 
Lady Open avgjordes. 

Brottare från hela världen gjorde upp på 
mattan och både ungdomar och seniorer 
fick bekänna färg. Klippans brottnings-
klubb och deras aktiva som arrangerar.

Lions Klippan 
– föreningen med stort hjärta
Ännu ett år med Lions Påskris. Fjädrar i alla kulörer bundna 
av flinka fingrar till hejdlösa kreationer pryder som vanligt 
butiksingångarna runtom i Klippans kommun. 

Pengarna från försäljningen av påskris går till välgörande ända-
mål. Till påsk kommer Lions att stå på Allétorget och sälja korv 
med bröd samt sälja lotter. Även i det här fallet går pengarna till 
välgörande ändamål. Några exempel på vad Lions stöttar; para-
disco på Ekebo där deltagare från Klippans kommun entréavgif-
ten och Klippans Busstrafik AB ställer upp med buss som rattas 
av den välkände Tommy Hansson som ställer upp gratis. Sedan 
flera år betalar Lions Club Klippan 10 000 kr till avslutningsklas-
serna i kommunen, allt för att eleverna ska arrangera en positiv 
avslutning av grundskoletiden. Bowlinggänget, en bowlingklubb 
för personer med funktionsvariationer ska resa till SM i para-
bowling i Örebro. Lions stöttar med 8 000 kr. 

Lions hjälper andra människor, föreningen med stort hjärta!



FOTBOLL PÅ SKOLTID I PERSTORP

Vill du utvecklas både i skolan och på fotbollsplanen?
Då har vi ett koncept som passar dig!

Centralskolan årskurs 7-9 erbjuder tillsammans med Perstorps kommun och
HIF fotboll integrerat i skolschemat. Vår fotbollsakademi finns för alla som

är intresserade av att kombinera skola med fotboll på skoltid.
Läs mer på perstorp.se eller HIF.se.

Tidsplan fotbollsakademin 2023:Tidsplan fotbollsakademin 2023:

På fettisdagen de senaste 24 åren har Ica-handlaren Ingemar 
Larsson och hans hustru Jette bjudit personal och boende 
vid Perstorps äldreboende på fastlagsbullar. På lagret i buti-
ken dukas det upp långbord och samtliga kunder bjuds på en 
fastlagsbulle och kaffe. 

– Under fettisdagen var vi ute och lämnade 270 fastlagsbullar på äldre-
boendena. Här i butiken bjöd vi på minst lika många, säger Ingemar.

Fastlagsbullarna görs på plats i ICA-butiken där konditorer 
spritsar grädde, brer ut fyllning och pudrar florsocker på löpan-
de band.

Hallå där Mats!
Efter många år som cykelhandlare i Klippan centrum la Mats 
Jonsson ner sin butik, Ekstrands cykel, för att njuta av livet 
som pensionär. Söderåsjournalen ställde frågan till Mats hur 
livet blivit efter arbetslivet.

– Jag har det bra. Det är skönt att göra vad man vill och när man vill. Fast 
det är klart att man saknar kunderna. Det är en och annan som hör av sig 
och frågar hur det är. Träffar ett gäng när vi är ute och cyklar. Sen har jag 
börjat spela boule vilket är något av det roligaste jag testat på. 

Vilken cykelrunda runt  
Söderåsen vill du  
rekommendera i sommar?
– Tycker man om backar är det 
perfekt att cykla på Söderåsen. 
Det finns många att välja på, 
Maglarödsbacken, som du hittar 
om du kör serpentinvägen upp 
mot Stenestad, det är en rejäl 
utmaning!

Gör som Mats, passa på att 
njuta av livet som pensionär, 
ut och cykla och varför inte 
testa på att spela boule?

ICA-Ingemar i Perstorp bjöd på semlor 
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Läs mer här:  
www.klippan.se/evenemang

SÖNDAGSKUL 
Berättelsen om  

den mystiska skogen
2 april kl. 14.00 -14.30
Målgrupp: Barn 3–5 år  
Anmälan till biblioteket  

tidigast två veckor innan.
Klippans bibliotek,  

Storgatan 9, Klippan
Arr: Klippans kommun

FOTOGRAFER FRÅN  
KLIPPANBYGDEN 
– Idrott i Klippan,  

några historiska nedslag
13 april kl. 18.30 – 20.30

Konsertsalen, Musikskolan, 
Storgatan 9, Klippan

Arr: Klippans  
hembygds förening

KONSERT 
Marie Bergman  
& Lasse Englund
20 april kl. 19.00

Förköp på Klippans bibliotek, 
eller i entrén före konserten. 

Pris: 80 kr, barn/ungdom 
under 18 år går in gratis 

Streetarenan, Sågen, 
 Ängelholmsgatan 7, Klippan

Arr: Klippans kommun

Läs årets Läs årets 

PPÅÅSSKKLLOOVVSS--
PPRROOGGRRAAMM  

på klippan.se/lovpå klippan.se/lov

Inbjudan till samråd
om OX2:s planerade solenergianläggning
Bonnarp i Klippans kommun.

OX2 AB undersöker möjligheten att etablera en 
solenergianläggning vid Bonnarp i Klippans kom-
mun och bjuder in till avgränsningssamråd enligt 
miljöbalken.

Samrådet gäller tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, 
samt Natura 2000-tillstånd. Allmänhet, sakägare 
och närboende är välkomna att delta i samråd 
samt lämna synpunkter på projektet. Syftet med 
samrådet är att informera om projektet och få 
möjlighet att ta emot synpunkter som kan vara 
värdefulla för det fortsatta arbetet. Solenergian-
läggningen förväntas kunna generera ca 75 MW 
per år, vilket motsvarar hushållsel till cirka 15 000 
hem per år.

Samrådet pågår till den 28 april. Samrådsunder-
laget finns på projektets hemsida, där finns även 
information om hur du lämnar synpunkter.

OX2 bjuder även in till samrådsmöte i form av
Öppet hus, den 30 mars kl. 17-20 i Söderåsen Re-
sort, Lägergatan 3 i Ljungbyhed. Ytterligare infor-
mation om mötet finns på:
ox2.com/sv/projekt/bonnarp

Synpunkter skickas till e-post bonnarp@structor.se 
eller till postadress Structor Miljöpartner, Kungshags-
vägen 3A, 611 35 Nyköping senast 28/4.

Inkomna synpunkter sammanställs och redovisas i 
en samrådsredogörelse som utgör en del av kom-
mande tillståndsansökan.

Kontakt för frågor:
Matilda Sahl, projektledare OX2
matilda.sahl@ox2.com, tel 073-059 07 82
Kajsa Andersson, MKB-samordnare Structor
kajsa.andersson@structor.se, tel 070-693 93 23
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VARJE STEG RÄKNAS PÅ VÄG MOT HÅLLBARHET
Allt som görs på Hemköp utgår från kär-
lek till maten. Ett perspektiv som förstås 
även gäller för arbetet med hållbarhet. 

Mat och livsmedel står för en tredjedel av 
hushållens klimatavtryck. Det behöver 
förstås ändras och det måste göras tillsam-
mans. Hemköps målsättning är att hjälpa 
till att bidra till att halvera konsumenternas 
klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion 
till 2030. 
– Allting kommer inte att ske över en natt, men 
varje dag spelar roll. I vår butik i Ljungbyhed, vårt 
sortiment och allt vi kan om mat, vill vi inspirera 
och guida konsumenterna till f ler och mer hållba-
ra, klimatsmarta val och handlingar – varje dag, 
säger Lars Andersson.

Nytt kylsystem
Ett av Hemköps stora investeringar de se-
naste åren är att ha bytt ut samtliga kylar 
och installerat nytt miljöcertifierat kylsys-
tem som ger mindre miljöpåverkan.
– Bytet av kylsystem var en stor investering men 
som även har gjort stor skillnad på vårt klimat-
avtryck, berättar Lars.

Genom att hitta en lösning där de gamla 
kylsystemen ersattes med ett miljövänligt 
och energieffektivt kylsystem har det sparats  
energi vilket behövts i dessa tider.

och kan prissänka varor när de har kort datum. 
Det finns en stor efterfrågan på produkter med 
kort datum och röda prislappar, förklarar Lars.

Arbetet mot matsvinn har pågått under 
många år hos Hemköp. Förra året uppmärk-
sammades Lars Andersson och Hemköp för 
sitt hållbarhetsarbete och entreprenörskap.

Klippans kommun delar årligen ut utmär-
kelserna ”Årets Tillväxtföretag” samt ”Årets 
Entreprenör”. Det sistnämnda tilldelades 
Lars för 2021 med motiveringen:

”Lars Andersson har under många år  
framgångsrikt drivit Hemköp  

och är också en eldsjäl i f lera av  
Ljungbyheds föreningar. 

Han visar på en framtidstro för orten och  
har nyligen investerat stort i sin verksamhet  

och har byggt på med flera nya tjänster  
i butikens serviceutbud”

Priset har som syfte att lyfta fram företa-
gare, som uppvisar nyskapande kreativitet 
samt driver sin idé eller verksamhet på ett 
framgångsrikt sätt.

I mitten av maj kommer de företag och före-
tagare som är aktuella för 2022 års utmär-
kelser att uppmärksammas i samband med 
kommunens näringslivsfest.
– Kul att bli uppmärksammad i den lilla byn. Det 
krävs mycket arbete bakom för att hålla liv i en 
butik i en liten ort. Man måste arbeta aktivt på 
alla kanter. Ombyggnaden och alla investeringar 
vi gjort visar att vi tror på Ljungbyhed och lands-
bygden. Vi har trogna kunder och fungerar som en 
social träffpunkt för människor, avslutar Lars. 

Hemköp i Ljungbyhed är en modern butik 
som ligger i framkant och gör sitt yttersta för 
sina kunder. I sitt arbete för håll-
barhet, minskad miljö- och kli-
matpåverkan räknas varje steg. 

Matlust
Som livsmedelsbutik har du ett ansvar att 
både erbjuda vad kunderna efterfrågar samt 
erbjuda klimatsmarta val. Hemköp i Ljung-
byhed erbjuder endast MSC märkt fisk, 
ekologiska bananer och ägg från frigående 
höns. Köttet i butiken är mestadels svenskt. 
Det finns endast miljövänliga plastkassar av 
återvunnet material. Det stora miljöarbe-
tet ligger Hemköpskedjan redan långt fram 
med, minska matsvinnet.
– Varor med kort datum använder vi i köket och 
tillagar luncher på. Med extra erbjudande på 
frukt som är kantstötta, har vi minskat matsvin-
net enormt mycket. Vi kallar det ”Win-win mot 
svinn”. Personalen håller koll på vårt sortiment 

”Alla investeringar vi gjort 
visar att vi tror på Ljungbyhed ”

Näringslivsfesten där Lars tilldelades priset för Årets Entreprenör.
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Undersköterskor är yrket där det för-
väntas vara störst behov av fler utbildad 
personal de närmaste åren. Från och med 
den 1 juli 2023 blir undersköterskeyrket 
en skyddad yrkestitel. 

Klippans Vuxenutbildning ligger i framkant 
med uppbyggnaden av ett utbildningscenter 
för vårdyrken och skolan utbildar vuxenstu-
derande inom vårdyrket varje termin. För 
tillfället är två olika klasser i gång samtidigt 
under vårterminen. Pernilla Svensson är 
programansvarig för vård och omsorgsut-
bildningen i Klippan och hon är stolt över 
den resa som pågår inom Klippans kom-
mun, både inom socialförvaltningen och på 
Vuxenutbildningen.
– Vi gör skillnad, undersköterskor som går ut i 
arbetslivet bidrar till att hjälpa andra människor. 
Vi letar efter människor som tycker om att arbeta 
med människor, vårdyrket är ett tryggt och säkert 
val för alla som vill ha en garanterad anställning 
efter avslutad utbildning, säger Pernilla.

Utbildningsspår till yrkestitel
Undersköterskeyrket har inte varit reglerat 
tidigare och utbildningen har över tid skif-
tat kraftigt i såväl kvalitet som innehåll. 
Eleverna som studerar i Klippan har två 
olika utbildningsspår in i arbetslivet. Det 
ena utbildningsspåret ut i arbetslivet inne-
bär tre terminers studier och praktik. Det 
andra utbildningsspåret kombineras med 
extra språkstöd åt de som inte har svenska 
som modersmål. Vägen från arbetslöshet till 
självförsörjning går genom utbildning. Vux-

enutbildningen jobbar tätt ihop med Burim 
Nikqi, Klippans kommuns arbetsmarknads-
konsult/näringslivsutvecklare.
– Samarbetet med Burim fungerar bra och vi vill 
gärna att f ler söker sig till oss, både arbetslösa och 
de som vill skola om sig. Efter avslutad utbildning 
har du rätt att ansöka om skyddad yrkestitel. 
Utbildningen ger även behörighet att läsa vidare 
på universitet/högskola eller yrkeshögskola, det 
vill säga att du får otroligt stora möjligheter. Vi 
är mycket stolta över både utbildningen och våra 
elever, vi utbildar människor i vård och omsorg, 
berättar Pernilla.

Omsorg och medkänsla
Alla färdigutbildade elever kliver rakt ut i 
arbetslivet, bristen på utbildade underskö-
terskor är enorm. Det finns jobb i de kom-
munala verksamheterna vilket innebär 
arbete inom LSS, särskilda boenden eller 
hemtjänst. Det finns även stora möjligheter 
att arbeta inom Region Skåne, det vill säga 
på sjukhus eller inom primärvården.
– Vi har ett väl fungerande samarbete med verk-
samhetscheferna inom Klippans kommun. Tan-
ken är att nuvarande och framtida samverkan ska 
bidra till en kompetenshöjning av personalen. Det 
finns även att behov av fler anställda för att bedri-
va god vård, förklarar Pernilla.

Ronny Olesen är ny i rollen som rektor på 
Vuxenutbildningen och tillsammans med 
Pernilla Svensson lovordar de vårdutbild-
ningen och samarbetet med verksamhets-
cheferna i Klippans kommun. På utbild-
ningen är flera olika lärare involverade med 

olika kompetenser för att ge den bästa ut-
bildningen. 
– Att få människor att växa och utvecklas genom 
att ge ansvar, utbilda och lyfta kompetensen hos 
våra undersköterskor, det finns bara vinster för 
alla i den resa vi startat. På sikt ser vi stora sam-
hällsvinster när fler går från arbetslöshet till arbe-
te, för eleverna är det en vinst att utbilda sig till 
ett meningsfullt arbete med ansvar, empati och ta 
hand om människor med omsorg och medkänsla, 
säger Ronny.

Vård- och omsorgs-
utbildningen vänder 
sig till dig som vill ha 
ett spännande, utveck-
lande och omväxlande 
arbete inom vård och 
omsorg. Utbildningen 
genomförs i egen regi 
av Vuxenutbildningen 
i Klippan. Målet är att 
göra vuxnas livslånga 
lärande möjligt.
– Vår vårdutbildning är certifierad och sker i nära 
samarbete med arbetslivet. Varje termin innehåll-
er fyra veckors praktik inom olika verksamheter, 
vilket ger möjlighet att prova på och känna sig för 
inom yrket, avslutar Sarah Santesson som är 
biträdande rektor på Vuxenutbildningen.

Att arbeta inom vård och omsorg får dig 
att känna dig som del av ett större sam-
manhang, vägen dit går genom 
Vuxen utbildningens vård- och 
omsorgsutbildning.

KLIPPAN UTBILDAR VÅRDPERSONAL 
– människor som vill arbeta med människor

Sarah Santesson, 
biträdande rektor

– Dockan på utbildningen möjliggör för oss 
att jobb autentiskt och utifrån olika scenarios.
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