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Hantverksdagen  
allt mer populär

HILLESGÅRDEN

75 utställare finns på plats på årets hantverksmarknad. 

KLIPPAN
■ Konsthantverkare  
från Skara i norr till 
Ystad i söder har lockats 
av den populära mark-
naden på Hillesgården 
utanför Stidsvig.

Årets upplaga på söndag 
den 21 augusti är större än 
de tidigare tre och det ska 
finnas något för de flesta. 

–Marknaden omfattar 75 
utställare. Vi har även bju-
dit in hembygds föreningen 
från Östra Ljungby och 
Klippans turistbyrå för att 
informera  om sina verk-
samheter,  säger Anna Ing-
elsson.

Hon är med sin make Carl-
Bernhard Ingelsson en dri-
vande kraft i stiftelsen Hil-
lesgården och beskriver 
marknadsdagen som en sa-
lig blandning av aktiviteter.

– Principen är att det 
ska vara kvalitet med olika 
hantverk. Vi tillåter bara 
en utställare per hantverk 
 eftersom vi vill undvika 
konkurrens.

Anna Ingelsson räknar 
upp allt från keramik och 
silversmide till läderhant-
verk och afrikanska kläder. 
Smaklökarna ska även få 
sitt i form av ett rikligt ut-
bud av mat och godis.

– För barn har vi ponny-
ridning genom Össjö häst-

sällskap. Ansiktsmålning  
erbjuds och trevliga  
alpackor  finns att titta på. 
Barn kan gå Stortrollets 
tipspromenad. Sen har 
vi våra egna butiker öppna 
liksom våffelkaféet.

Anna Ingelsson puffar gär-
na för gårdens husband där 
maken är tongivande. Det 
blir även levande musik 
i restaurangen.

Hillesgården har etable-

rat sig som utflyktsmål men 
fyller även en stor funktion 
i sin hjälpverksamhet. 

– I vårt fall handlar det 
mest om marknadsföring. 
Dagen är ett tillfälle för folk 
att upptäcka oss. Då kanske 
de kommer på våra trevliga 
onsdagar eller för ett spon-
tanbesök. 

Hantverksdagen inleds 
klockan 10 och pågår till 
klockan 17.
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Landsbygden 
utvecklas med 
miljonstöd
ÖRKELLJUNGA
■ Leader för nordvästra 
Skåne och Öresund får 
ett mångmiljonstöd till 
driften av kontoret  
i Örkelljunga. Syftet 
med projektet är att ut-
veckla landsbygden.  
I uppstarten väntar  
redan fyra idéer på svar.

Kontoret finns på plats se-
dan i början av året och nu 
kommer beskedet om fi-
nansieringen av verksam-
heten. 

Det är Jordbruksverket 
som beviljat stödet under 
perioden 2014 till 2020. 
Pengarna tas ur lands-
bygdsprogrammet och fin-
ansieras delvis av pengar 
från Europeiska jordbruks-
fonden till gagn för lands-
bygdens utveckling. 

Som mest bidrar myn-
digheten med 67 procent. 
 Taket för bidraget, som ska 
användas till driften med 
personal och lokaler, är 3,2 
miljoner kronor. Kostna-
derna har i ansökan beräk-
nats till 4,7 miljoner kronor.

Jonas Brorson arbetar 
som kommunikatör och är 
en av tre anställda. Två av 
tjänsterna är på deltid och 
en på heltid. Den senare 
innehas av verksamhets-
ledaren Annika Jönsson.

EU-flaggan symboliserar 
att orten är centrum för ett 
projekt som berör sju kom-
muner. Under det första 
halvåret har flera personer 
tagit kontakt med konto-
ret för att presentera sina 
idéer. 

– Det är personer som 
får saker ur händerna. När 

LEADERPROJEKTET

FAKTA

Leaderprojektet
■ Leader är en fransk förkort
ning som står för samver
kande åtgärder för att stärka 
landsbygdens ekonomiska 
utveckling. De fem nyckel
orden är samarbete, innovation, 
hållbarhet, trepartnerskap 
och under ifrånperspektiv. De 
över gripande målen är gemen
samma för hela EU.

Kommunikatör Jonas Bror-
son säger att man redan på 
den korta tiden som konto-
ret har haft öppet har mött 
många eldsjälar.

man kommer med en idé 
ska den testas på längden 
och tvären. Är den bärkraf-
tig kan man få stöd från 
Leader, säger han.

Under sommaren har de 
första ansökningarna gått 
i väg till Jordbruksver-
ket. Det är anläggandet 
av en vandringsled runt 
Åsljunga sjön i Örkelljunga 
kommun. I samma kom-
mun väntar också ett pro-
jekt för att lyfta närings-
livet på ett svar.

Det gör även en förstudie 
som syftar till att skapa ett 
rekreationsområde i Ma-
kadammen vid makadam-
fabriken i Åstorp. Och det 
fjärde och sista är en res-
taurering av Krapperups 
gamla mölla i Höganäs 
kommun som besöksmål.

– Jordbruksverket har tre 
månader på sig att granska 
ansökningarna.

Leader Nordvästra Skåne  
med Öresund omfattar 
de tio kommunerna Bjuv, 
 Båstad, Klippan, Åstorp, 
Ängelholm, Örkelljunga, 
Helsingborg, Landskorna, 
Höganäs och Svalöv.

Enligt Annika Jönsson 
arbetar man med fyra fond-
er : socialfonden, regional-
fonden, havs- och fiskeri-
fonden och landsbygds-
fonden. Det finns 68 miljo-
ner att söka fram till 2020, 
men kontoret i Örkelljunga 
ska finnas vara kvar till 
2023.

TEXT: SVEN 
SANDSTRÖM
sven.sandstrom 
@hd.se

KLIPPAN

Marknaden  
över för i år 
■ Då var Gammelmarkna-
den i Ljungbyhed avslutad. 

Nytt för i år var Bordten-
nis ”Open” . Här tävlar man 
i dubbel och det var sju lag 
anmälda, både privatperso-
ner och företagare. 

I ett tält i parken spela-
des först gruppomgångar 
där finalisterna Klippans 
Bordtennis Klubb 2 mötte 

LÄSARNYTT

Engman/Oretorp. Här gick 
Klippans Bordtennis Klubb 
2  segrande ur matchen och 
vann prispengar och fina 
mästartröjor.

På lördagen spelade även 
Klippans Ungdomsorkester 
och positivhalare tappert 
i regnet. Barntivolit var fli-
tigt besökt och Storgatan 
fylldes av marknadsknallar. 

Välkommen till nästa års 
marknad och bordtennis. 

ULF ENGMAN

ÖRKELLJUNGA

Örkelljungabo 
bedragen på 
3 800 kronor
■ En person i Örkelljunga 
kommun har blivit utsatt 
för bedrägeri. På okänt sätt 
har någon kommit över 
numret till  örkelljungabons 
kreditkort. Vid tre tillfällen 
hann bedragaren handla på 
kortet innan det spärrades.

Sammanlagt har 3 800 
kronor försvunnit från 
kontot. Händelsen är polis-
anmäld.

Chef: Kristian Nilsson Reportrar: Anders Malmberg 042-489 90 11
Lars Möller 0435-75 95 20 Sven Sandström 0435-75 95 32

E-post: ortsnamn@hd.se Nyhetstips: 020-10 01 80

Höstnyheter varje dag! 
Hjärtligt välkommen!!

HALVA 
REAPRISET

Storgatan 32 KLIPPAN
0435-157 15
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