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FÖRFATTARAFTON 
måndag 12 mars kl.19.15

Karin Wahlberg är en av 
sveriges mest lästa och älskade 
författare. Hennes böcker utspe-
las ofta i sjukhusmiljö och har 
fokus på människor och deras 
relationer.
Biljettpris: 50 kr, förköp på Höörs 
bibliotek .
Arr: Höörs bibliotek och Studie-
förbundet Vuxenskolan.

PÅSKPYSSEL  
måndag 26 mars kl. 14-15.30
Påsklovskul. Kom gärna barn och 
vuxna tillsammans. 

IT FÖR OVANA 
Drop-in varje måndag mellan  
kl. 13.30–14.30.
Kom och få hjälp med hur man 
laddar ner en e-bok, skapar 
en e-postadress, hanterar en 
surf-platta, med mera.

RÅDRUM 
Drop-in varje torsdag mellan  
kl. 10.00 – 12.00.
Till RådRum kan du vända sig för 
att få gratis, neutral och konfi-
dentiell hjälp med att förstå och 
gå vidare med brev från myndig-
heter, få hjälp med blanketter el-
ler andra frågor. Alla är välkomna!

Bakom RådRum står bland annat 
Individuell Människohjälp, Region 
Skåne och Malmö stad i samar-
bete med Finsam Mitt Skåne och 
Höörs kommun.

ÖPPETTIDER I PÅSK
Skärtorsdag 29 mars, kl. 10-15 
Långfredag 30 mars - Annandag 
påsk 2 april – stängt

HÖÖRS BIBLIOTEK 
Friluftsvägen 13 
0413 - 281 03

Konsumentvägledning tillbaka i kommunal regi
Den förste mars startade 
kommunens konsument-
vägledning på nytt, efter ett 
kortare uppehåll. Du hittar 
våra konsumentvägledare i 
kommunhusets medborgar-
center.
Konsumentvägledaren kan 
bland annat ge råd om hur 
du ska göra vid felköp och 
reklamationer. Konsument-
vägledaren kan också reda 
ut lagstiftning och informera 
om dina rättigheter som 
konsument och hur du ska gå 
vidare i ett ärende.

Hjälp till självhjälp 
Syftet med konsumentväg-
ledningen är att ge dig som 
medborgare stöd och hjälp 
till självhjälp vid köp, rekla-
mationer och tvister. Däremot 
kan konsumentvägledaren 
inte agera som ditt ombud.

Ökade öppettider 
Höörs kommun hade tidigare 
ett samarbete kring konsu-
mentrådgivning med Eslövs 

kommun, som upphörde 
våren 2017. 
Den nya lösningen innebär att 
konsumentrådgivningen blir 
mer tillgänglig och flexibel, 
med betydligt bättre öppet-
tider än tidigare. Konsument-
vägledningen har samma 
öppettider som kommunens 
medborgarcenter.

Konsumentvägledningen i 
Höör är genom ett avtal med 

Hörby även öppen för med-
borgare i Hörby kommun.

Kontakta konsumentvägledningen
Ring oss gärna, eller skicka e-post, för rådgivning eller för 
att boka ett personligt besök. 
Telefon: 0413-280 00 
E-post: konsument@hoor.se 
Öppettider: må-to 8-16.30, fre 8-15.00

Lena Andersson och Anna Karlqvist är kommunens nya konsumentvägledare. Du hittar dem i kommunhusets 
medborgarcenter. 
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Samordnade transporter för miljön
En förstudie ska visa om det är möjligt att införa så kallade 
samordnade varutransporter i Höör. Syftet är framförallt att 
minska transporterna och göra en miljövinst.
En kommun får många leveranser varje 
vecka. En stor del är livsmedel, men det 
handlar också om kontorsmaterial och 
förbrukningsvaror. Oftast kör varje 
leverantör ut varorna direkt till den 
plats de ska. Ett stort kök kan till 
exempel få uppemot tio olika leve-
ranser per vecka.

Omlastningscentral
Samordnad varudistribution handlar om att skapa en central 
plats dit alla varor levereras, för att sedan packas om och 
samlevereras ut till de olika verksamheterna, med miljövänliga 
fordon.

En vinst är färre transporter och minskad klimatpåverkan, men 
det kan också ge andra effekter, som bättre trafiksäkerhet 
kring skolorna och bättre förutsättningar att handla närodlat.

– En förebild är kommunerna på Österlen som redan är igång 
och ser många fördelar, säger Åsa Abrahamsson, miljöstrateg 
på Höörs kommun.

Samverkan med andra kommuner
För att samordnad varudistribution ska kunna införas krävs 
också ett kluster med flera kommuner som samarbetar.
– Jag hoppas vi kan genomföra det. Det är ju en smart idé, 
men vi måste göra det i samverkan, säger Stefan Lissmark, 
kommunalråd i Höör.  

I förstudien, som ska vara klar i sommar, ingår bland annat att 
kartlägga volymer och hur många leveranspunkter som finns i 
Höörs kommun. Även Hörby är i gång med en förstudie.

– Jag tror det finns goda möjligheter att komma fram, men det 
är ett långsiktigt arbete som kommer att kräva investeringar, 
avslutar Åsa Abrahamsson. HÖÖRS MUSIKSKOLA

Ångrar du att du slutade spela 
eller aldrig ens började?

Musikskolans nya kurs - Musik för alla - är för dig 
från 0-99 år som vill prova att spela och sjunga 
tillsammans med andra.
Vi testar olika instrument och lär oss om takt, rytm 
och nyans. Vi rör oss till musik och sjunger. Inga 
förkunskaper krävs.
Tid: onsdagar kl.18-18.40. Start 7 mars. Tio tillfällen.
Ålder: 0-99 år. Barn under 8 år är välkomna i sällskap med en 
vuxen som också deltar i kursen.
Avgift: 775kr (vuxna). 575kr (barn under 18 år) 
Anmälan till: Musikskolan, 0413-28 285. 
Mer information: Ring Musikskolan eller 
se: www.hoor.se/nyheter

Det är aldrig för sent. Välkomna!

Miljöpristagare sökes! 
Höörs kommuns miljöpris delas ut för beröm- 
värd insats inom miljöområdet. Priset kan  
delas ut till personer, företag, organisationer  
eller grupper.

Lämna ditt förslag på pristagare, med motivering, 
senast den 15 mars, till: Höörs kommun, Box 53, 
243 21 Höör, eller: kommun@hoor.se.

Fullständiga regler och tidigare pristagare finns på 
kommunens hemsida: www.hoor.se/miljopris


