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FREDAG 3 NOVEMBER 2017

PÅ ALLA BLÅJEANS

Nils Andersson.

För att göra platsen mer
lockande är tanken att pengarna ska användas för att
skapa olika förutsättningar för möten. Det ska byggas en grillplats, vindskydd
och hundrastgård men också en domarring. Dessutom
ska man rusta upp byggnaderna på området så att allmänheten ska kunna hyra
dem när de vill ordna fest,
förklarar Nils Andersson.
– Det finns en scen idag

TEXT: HANNA
PILHAGE RAHLÉN
hanna.pilhage-rahlen
@hd.se
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073-9952763
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Vägbeskr: I Kvidinge följ skyltar mot Sånnagården,
kör ca 1,5 km ligger på höger sida bredvid växthusen
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Öppet alla dagar kl 13-17 tom 21/12.

www.sannagarden.se
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Välkomna! För senaste nytt följ oss på facebook
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FYRA SORTERS
HEMBAKAT MED
KAFFE 65 KR
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FREDAGAR: Vi eldar i vår
vedeldade stenugn och säljer
våra goda matbröd (3/11, 10/11,
17/11,24/11, 1/12, 8/12, 15/12)
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Vedby kyrkliga
syförening.

i

i

25/11 och 16/12 med ett 20-tal utställare.

ii

Andakt, kaffe med
hembakat, lotterier
och auktion.
Ropare: komminister
Lise-Lott Hjort.
Önskas skjuts, ring
070-62 52 912.
Välkommen!
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Extra Stor Julmarknad
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Onsdagen
8 november
kl 18.00 i Vedby
kyrkstuga.
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Den skånska gården med gammeldags charm.
Mysig kaffeservering med hembakat, vedeldat stenugnsbageri,
tre presentbodar, gårdsbutik.
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Höstauktion
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Julmarknad

ALLA VECKANS DAGAR KL 13-17
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I skogen ska det bli en
”fantasistig” som skapas
tillsammans med den träkonstnär som tidigare gjort
skulpturer i träden på området. Dessutom ska orienteringsklubben sätta upp
en permanent bana som
som bland annat skolor kan
använda sig av.
– Det kommer bli mycket
jobb med det här. Så vi hoppas att många kommer och
hjälper till och att vi ska
kunna involvera nyanlända i projektet också, säger
Nils Andersson.
Vill man vara med och
hjälpa till går det bra att
anmäla sitt intresse till honom. Men ännu finns inget
startdatum för när projektet kan sätta igång.
– Det känns ju jättebra,
vi har lagt ner mycket tid
på det här.
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i Kvidinge
Stor mysig
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2,7 miljoner kronor har
projektet, som kallas ”Träffpunkt Elfdalen”, blivit beviljade av EU-projektet Leader. Så fort även Jordbruksverket gett sitt klartecken
kan det börja hända grejer
på området.
– Idén med det hela är att
det ska bli en plats där unga
och äldre kan träffas. Här
finns kultur, historia och
natur och man kan vara fysiskt aktiv i området, säger
Nils Andersson, ordförande
i hembygdsföreningen.

som kommit lite i skymundan, den ska rustas upp så
att den kan utnyttjas av de
lokala förmågorna vi har
i Klippan men också av
andra föreningar i kommunen, säger han.

0435-500 73

i

förening har stora planer för Elfdalen i Klippan. Hinderbana, utegym och hundrastgård
är några av tillskotten
som området ska få.

”Det kommer
bli mycket jobb
med det här.
Så vi hoppas att
många kommer
och hjälper till
och att vi ska
kunna involvera nyanlända
i projektet
också.”
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ÖPPET DEN 4/11 10.00-13.00
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■ Klippans hembygds-
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RABATT

EU-miljoner ska
göra Elfdalen till
ny mötesplats
KLIPPAN

20%
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Smycka Graven

Vi har det Ni behöver inför Gravsmyckningen

Supererbjudande!

Calluna 25kr/st, 5 st för 100kr
Erbjudandena gäller givetvis i filialen i Åstorp med!

GÖR SOM DE KLOKA, FÖRBOKA!

Vi har snabbkassa till alla som förbeställt! Förbeställ så kan Du hålla
kväll, sitt inte och vänta välj vår snabbkassjänta. Ring 042-334550

Öppet i helgerna:
Alla Helgons Dag 9-14
Fars Dag 11-14
JUL:
23/12 9-18, 24/12 9-13 25/12
STÄNGT, 26/12 9-15
NYÅR: MÅN-FRE 9-18
31/12 9-16

Filialen i Åstorp

har Extraöppet från den 11/12
Vardagar 10-18 Lör 10-13 Sön STÄNGT

23/12 10-13, 24/12 10-12, 25/12 STÄNGT, 26/12 STÄNGT
27/12-29/12 10-18, 30/12 10-13, 31/12 10-14

Professionella dekorationer
alla storlekar och
varianter

Från

95:-

/st

Dax att boka in Er till Julpysselkvällar

Pris 200kr/person för kurskvällen. Fika, macka ingår. Allt material tillkommer.
Med reservation för slutförsäljning. Ni kan ta med egna fat/skålar. Anmälan är bindande.
Datum: 27/11, 28/11, 30/11, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12, 17/112, 19/12.

Vi har nu öppet alla söndagar 11-14 året ut!

Synundersökning
1kr

vid köp av kompletta glasögon

Välkommen att boka tid!

Annas Guld, Ur & Optik
DIN OPTIKER I ÖRKELLJUNGA
Terrassen 1A, Örkelljunga
0435-544 44 • www.annasguld.se

Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.
Swisha till 90 02 817. PlusGiro: 90 02 81-7.

DET
MYS TILL
MED EN

HÄRLKIG
ETT
HÖSTBU
0KR
FRÅN 10
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KLIPPAN · STORA PLANER
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JEANSDAGAR

i

BJUV KLIPPAN ÅSTORP ÖRKELLJUNGA

Härligt att Ge- Kullabygdens Shop AB
Brohagavägen 160
underbar t att få
Fd Uno-X macken V. Broby (Rolles)
Latitud 56,1192447 Longitud 12,8895575
!
or
Skicka blomm
Öppet: Må–Fr 9–18, Lö 9–14, Sö 11-14.
Tel 042-33 45 50. www.kullabygden.se
Buss 520 stannar på hållplats Västra Broby Vägkorsningen.
Vi finns 500 m från Västra Broby Kyrka

Hjälp oss att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi
ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se.
Du kan också ringa 077-579 00 90.

