
Håll koll på barnen
Drunkningsolyckor går fort och är tysta. Några sekunder av 
bristande uppmärksamhet kan räcka för att ditt barn ska hin-
na försvinna under vattnet. Håll ständig koll och låt inte mobil-
telefonen vinna kampen om din uppmärksamhet. Drunkning är 
den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan ett och sex år,  
i kategorin oavsiktliga skador.

Låna en flytväst!
Hos Räddningstjänsten kan du 
låna en flytväst helt gratis. Vi 
finns på Terminalvägen 1 i Höör 
och har öppet vardagar klockan 
10-14. Välkomna! 
En flytväst är en bra livförsäk-
ring. 
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Checka sommarstugan
Låt sommarstugan bli lika brandsäker som ditt vanliga 
hem. Se till att brandvarnarna fungerar. Det ska finnas 
minst en brandvarnare på varje våningsplan. Den 
viktigaste platsen är i taket utanför sovrummen. Kolla 
också brandsläckaren regelbundet. 

Kontrollera alla sladdar och se till att de är hela. Även 
äldre, fasta elinstallationer kan behöva en översyn. 

Se till att alla som vistas i sommarstugan, även barn, 
kan larmnumret och adressen till sommarboendet.

Elda och grilla i naturen
Det är mysigt att tända en brasa, men det finns en del att 
tänka på. Eldning sker alltid på egen risk. 

Hitta en säker plats. Färdiga eldstäder är allra bäst. Grus och 
sand är bra underlag för en brasa. Elda inte på torv, mossa 
eller annan mark som fatta eld eller börja pyra. 

Tänk på att engångsgrillar inte är särskilt säkra. De blir väldigt 
varma på undersidan och kan också blåsa iväg.

Ha alltid vatten till hands. Släck ordentligt och se till att glö-
den slocknar. Avstå från att elda när det blåser hårt. Glöm inte 
att kolla om det råder eldningsförbud.
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Information från:

SOMMARBOKEN 2017
Låna och läs 5 böcker och få en 
bok i present! Sommarboken på-
går till den 20 augusti. Läs mer på 
 www.hoor. se eller kom in till oss 
på biblioteket så berättar vi mer.

SOMMARMUSIK
Lördag den 8 juli kl. 11–11.30 
Minimanum - Stråktrio
Lördag den 22 juli kl. 11–11.30 
Trio med gitarr och sång

Bibliotekens öppettider hittar du 
på www.hoor.se

Är du 60+ och vill vara med på ett hälsoäventyr? Känner du 
att du vill komma ut och röra på dig och knyta nya kontak-
ter? Vill du prova på olika aktiviteter, laga god och nyttig mat 
tillsammans med andra?
Då är du välkommen att delta i Senior Sport School. Här får 
du prova på olika aktiviteter, delta i tematräffar med fokus på 
hälsa, laga hälsosam mat, utbildning i hjärt- och lungräddning 
och ta del av intressanta föreläsningar.

Senior Sport School startar den 12 september och pågår i tolv 
veckor. Vi träffas två gånger i veckan, oftast på förmiddagar. 
Kostnaden är 300 kronor per person. Senior Sport School är 
öppen för dig som är bosatt i Höör eller Hörby kommun.

Informationsmöte: Välkommen 
på informationsmöte den 29 
augusti kl. 10, på Allaktivitets-
huset Älvkullen,  
Älvgatan 1, Höör.

Anmäl dig till: Höörs kommun, 
Annika Mattisson, 0413–280 68, 
annika.mattisson@hoor.se

För mer information: helen.gustavsson@skaneidrotten.se, 
010- 476 57 14, www.seniorsportschool.se 
Senior Sport School arrangeras av Skåneidrotten och Region 
Skåne i samarbete med kommunerna. 

Brandsäker camping
Tält och husvagnar brinner fort! En brandvarnare är en bra 
investering som ger dig en tidig varning. Med en brand- 
släckare och en brandfilt har du goda möjligheter att 
ingripa snabbt. Grilla aldrig i förtältet och håll  
det rekommenderade skyddsavståndet på fyra meter till 
närmaste tält eller husvagn.

Så kan du göra sommaren säker
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Anmäl dig till höstens omgång av Senior Sport School

Nu startar ett projekt om till-
gänglighet till Västra Ringsjön.
Första steget är att kartlägga 
förutsättningarna för vandring 
i anslutning till sjön och längs 
delar av Rönne å. 

Tre besöksplatser med informa-
tion om Ringsjön ska anläggas 
vid Sjöholmen, Ormanäs och 
Gamla Bo. 

Målsättningen är att det ska bli 
lättare att komma nära sjön och 
uppleva allt den har att erbjuda.
Projektet är ett samarbete mellan 
Höör och Eslövs kommuner. Läs 
mer på www.hoor.se

Västra Ringsjön –  
steg för steg

Anmäl dig till 
Kulturnatten
Fredagen den 15 september är 
det dags för årets Kulturnatt!
För företagare, föreningar, 
hantverkare, med flera, finns 
möjlighet till gratis tältplats. Det 
finns också möjlighet att ställa ut 
konst.

För mer information och anmä-
lan, kontakta kultursekreterare 
Sara Horvath: sara.horvath@
hoor.se, 0413-281 57

Sista anmälningsdag är den 7 
augusti.

Aktuellt


