
 

 
Hej alla! 

 

2012 går mot sitt slut och för vårt projekt har detta år inneburit flera stora steg framåt.  Jag vill säga ett 

varmt tack till alla Er som på olika sätt har bidragit till allt det som gjorts inom ramen för Skånes 

Nordvästpassage under året. Det har varit många olika aktiviteter under året och inte minst i slutet av året 

med berättaraftnar i Klippan och Ljungbyhed och bildvisning, som också blev lite av en berättarafton i 

Färingtofta.  Det finns så många historier från bygden och ett av syftena med vårt projekt är ju att 

dokumentera så mycket det går för framtiden. Hemsidan börjar finna sin form och de flesta delarna är på 

plats, så i början av nästa år är det dags för en rejäl marknadsföring av sidan. I detta ligger också att den 

bör länkas till många och från många! Jag tror faktiskt att den är lite unik med sitt mångskiftande innehåll 

av natur och kultur, och jag hoppas att den förutom av besökare från när och fjärran också kommer att 

användas av dom, som bor i Klippan med omnejd. Vår ambition är att spännvidden ska vara stor, och 

Klippanpopen är ju lika mycket kultur som Ruveröds kvarn!   

 

Andra aktiviteter inom ramen för projektet under 2012 har varit temavandringar i Klippanbygden och 

inventering av fågellivet kring Herrevadskloster. En magisk juninatt var vi många, som fick höra och se 

den lite mystiska kornknarren vid Färingtofta. Det har också varit cykelutflykter och vi har köpt in egna 

cyklar, som nu - mig veterligt - blir de första hyrcyklarna i Klippans kommun. Uthyrning och skötsel av 

cyklarna sköts av Pensionat Söderåsen, där cyklarna är stationerade. Sen ska vi inte glömma den fina 

vandringsleden Räfshalen-Juskushall-Ruveröds kvarn, där Klippans kommun har gjort ett väldigt gott 

jobb med stättor, skyltar och inte minst en ny bro över Ybbarpsåns gamla fåra. All fakta som har tagits 

fram i samband med leden finns också i en applikation till mobiltelefon som ett testprojekt.  

 

I skrivande stund regnar snön bort, så någon vit jul blir det kanske inte, men vintern har inneburit 

sällsynta gäster från norr i trakterna av Forestad och Färingtofta. Hökuggla såväl som lappuggla har dragit 

många besökare till bygden. Att få dessa att hitta fikaställena och butikerna, när de har kollat ugglorna, är 

ju lite det som projektet handlar om. Och respekt för boende och markägare. Det är många intressen som 

ska samsas.  

 

Jag önskar alla en riktigt skön och vilsam julhelg samt ett riktigt gott nytt år!   

 

Bengt Hertzman, Ordförande 

 


