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DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Information från:

SOMMARBOKEN 2017
Kick-off för alla sommarlovsle-
diga sommarboksläsare 7-12 år.
Vi informerar om hur det går 
till att delta i Sommarboken, vi 
boktipsar och delar ut den nya 
Sommarboken-gympapåsen som 
du kan fylla med sommarläsning. 
Vi bjuder på glass.

Torsdag den 15 juni – Drop-in 
mellan kl.10.30 - 12.00 

UTFÖRSÄLJNING AV BÖCKER 
OCH TIDSKRIFTER
Årets utförsäljning av gallrade 
böcker och tidskrifter startar 
måndag den 19 juni kl. 10.

Böcker 5 kr/st. Tidskrifter 2 kr/
st. Välkomna att fynda!

ÖPPETTIDER I HELGERNA
Nationaldagen den 6 juni och 
midsommarhelgen:
Höörs bibliotek
Måndag den 5 juni: kl. 10-15. 
Nationaldagen den 6 juni: stängt.
Torsdag den 22 juni: kl. 10-15 
Midsommarafton: stängt. 
Midsommardagen:  stängt.

Tjörnarp, N.Rörum och Snoge-
röd 
Nationaldagen den 6 juni: stängt. 

Tjörnarp 
Torsdag den 22 juni: stängt

ÖPPETTIDER I SOMMAR
Från måndag den  
19 juni har Höörs 
bibliotek sommar-
öppet:
Måndag:  kl.10.00-17.00 
Tisdag:    kl.10.00-17.00 
Onsdag:   kl.10.00-15.00 
Torsdag:  kl.10.00-17.00 
Fredag:    kl.10.00-17.00 
Lördag:    kl.10.00-13.00 
Söndag:   stängt

Filialerna stänger
Tjörnarp. Stängt fr.o.m. tisdag  
22 juni. Öppnar igen tisdag  
1 augusti.

Norra Rörum. Stängt fr.o.m. 
tisdag 11 juli. Öppnar igen  
tisdag 15 augusti.

Snogeröd. Stängt fr.o.m. tisdag 
18 juli. Öppnar igen tisdag  
15 augusti.

Kulturkvartersdag och national-
dagsfirande den 6 juni
Kulturkvartersdagen, Berggrenska gården, kl. 13-16.30 
Stor kulturmarknad med utställare, café, korv, spel och lekar. 
Americars och Räddningstjänsten visar sina bilar.

Musik och uppträdanden på Berggrenska gårdens scen, på 
Kulturhuset Anders och i Musikskolans trädgård.

I konsthallen blir det byggverkstad med tandpetare och 
majskrokar, med Martin Svansjö.

Nationaldagsfirande med utdelning av priser och stipendier 
startar kl 16.30.

Avslutningskonsert på Kulturhuset Anders kl. 18-19.

Dessutom är Höörs mölla öppen, kl. 13-17 med trädgårdsca-
fé, musik och snurrande vattenhjul. Höörs skolmuseum är öp-
pet kl. 13-16. PRO har Öppet hus med sillamacka på Storgatan 
7, kl. 12-16.

Hela programmet och alla tider finns i evenemangskalendern 
på Höörs kommuns hemsida, www.hoor.se

Många kom för att prata om trygghet
Över hundra personer pas-
sade på att möta polis, rädd-
ningstjänst och representan-
ter från kommunen när årets 
första medborgardialog om 
trygghet hölls på Nya Torg 
och vid City Gross.
– Det är viktigt att lyssna och 
att ge folk tillfälle att lämna 
tips, framföra synpunkter 
och ventilera problem, säger 
kommunpolis Niklas Årcén.

Enkät som stöd
Av det hundratal personer 
som stannade till valde 65 
personer att svara på en en-
kät, som bland annat handla-
de om utomhusmiljö och oron 
att utsättas för olika brott.

Busköring stör
Enkäten är ännu inte sam-
manställd, men intrycket är 
att de flesta tycker det är 
tryggt i Höör. Det som stör 
mest är buskörning.
- Det överensstämmer väl 
med de resultat vi får i den 
årliga trygghetsmätningen, 
som genomförs av Polisen 
tillsammans med kommunen, 
säger Lars Nilsson, rädd-
ningschef och kommunens 
säkerhetsansvarige.

Nästa tillfälle att prata trygg-
het och brottsförebyggande 
arbete blir till hösten. Datum 
är ännu inte bestämt.

Trygghetsvandring
Samma dag som medborgar-
dialogen genomfördes också 
en så kallad trygghetsvand-
ring, med representanter 
från Höörs kommun, Polisen, 
Företagarna, Föreningsallian-
sen och Svenska kyrkan. 

Skumma platser
Gruppen besökte bland annat 
Nya Torg, pendlarparkering-
en och skolområdet för att 
diskutera trafik, utemiljö, 

skadegörelse och andra 
problem. Till uppenbara och 
förhållandevis enkla åtgärder 
hör att plocka skräp, tukta 
buskar och förbättra belys-
ningen, för att lyfta platser 

som känns lite skumma och 
ruffiga. Nästa trygghetsvand-
ring blir den 8 juni i Norra 
Rörum, där fokus bland annat 
kommer att ligga på trafik, 
inbrott och stöld.

HÖÖRS BIBLIOTEK 
Friluftsvägen 13 
0413 - 281 03

Polis och räddningstjänst på Nya Torg den 19 maj. Medborgardialog är en del av överenskommelsen om 
samverkan kring trygghet och brottsförebyggande arbete som tecknats mellan Höörs kommun och polisen. 

Varmt och strålande var det när Höörs alla förskolor 
samlades för att fira Förskolans dag den 18 maj. Efter 
lite uppladdning gick ett långt, sjungande karnevalståg 
genom byn. Det hela avslutades med sång från Berg-
grenska gårdens scen.

Samverkansavtalet Trygga Höör
Medborgardialog och trygghetsvandringar är en del av 
en samverkansöverenskommelse mellan Höörs kommun 
och Polisen. Överenskommelsen heter Trygga Höör och 
handlar om trygghet och brottsförebyggande arbete. 
Samverkan ska ske inom en rad olika områden, bland an-
nat upplevd trygghet, trafik, skadegörelse och ANDT, som 
står för alkohol, narkotika, doping och tobak. Till avtalet 
finns medborgarlöften med konkreta åtgärder som ska 
genomföras under 2017. Läs mer på www.hoor.se

Vem ska få årets integrationspris?
Integrationspriset ska gå till en person, organisation 
eller förening som gjort en insats för ökad integration 
i kommunen. 
Insatsen ska främja samarbete och bidra till möten 
mellan människor med olika etnisk bakgrund. Priset 
består av ett diplom samt 5000 kronor och delas ut på 
kulturnatten i mitten av september. 

Skicka ditt förslag med en motivering till: Höörs kom-
mun, Gull-Britt Persson, Box 53, 243 21 Höör, eller till 
gull-britt.persson@hoor.se, senast den 15 juni. 


