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Mobilt bibliotek ger nya möjligheter
En liten bokbuss som kan 
dyka upp vid skolor och 
fritidshem, på äldreboenden, 
ute i byarna och på andra 
ställen, det kommer att bli 
verklighet inom ett år.
– Idag pratar vi mycket om 
popup-verksamhet i biblio-
teksvärlden, om att finnas på 
platser där människor finns, 
säger Ingrid Billing Hansson 
på Höörs bibliotek.

Barn i bokslukaråldern
Beskedet om att biblioteket 
beviljats bidrag till en buss är 
helt färskt och exakt hur bok-
bussen kommer att användas 
är inte klart. Men ett tydligt 
mål är att nå ut till barn i 
bokslukaråldern, 9-13 år, 

genom att stötta skolbibliote-
ken, dyka upp på fritidshem-
men, kanske på badplatser 
och i bostadsområden där 
barn finns.

Helt nya möjligheter
En mobil verksamhet ger helt 
andra möjligheter än fasta lo-
kaler. Bokbussen kommer att 
kunna köra till många byar 
och småorter.
– Vi är verkligen jätteglada. Vi 
kommer att kunna finnas på 
många fler platser än de två 
filialer vi just avvecklat, säger 
Ingrid Billing Hansson.

Den buss som ska köpas in 
kommer att vara av mindre 
modell så att den kan köras 
på vanligt B-körkort. 

Bidraget från Kulturrådet är 
en statlig satsning på landets 
folkbibliotek som ska fördela 
225 miljoner kronor per 
år under åren 2018-2020. 
Höörs bibliotek var på hugget 
och ansökte redan i första 

omgången. Till grund för an-
sökan ligger en förstudie som 
genomfördes hösten 2017, 
för att ta reda på varför 
åldergruppen 9-13 år syns 
mindre på biblioteken nu än 
tidigare.

Biblioteket

Kulturnatten
Fredagen den 14 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.
Mer information och anmälan: 
Sara Horvath, kultursekreterare 
sara.horvath@hoor.se 
0413-281 57
Sista anmälningsdag: 6 augusti 
Välkomna!

SOMMARBOKEN 2018
Sommarboken - för dig mellan 7 
och 17 år. Läs 5 böcker och få 1 
presentbok.

MiniSommarboken  – för dig upp 
till och med 6 år, som inte läser 
själv än. Låt någon vuxen läsa en 
bok för dig. Läs 5 böcker tillsam-
mans så får du 1 fin bokpresent.

Sommarboken pågår från torsdag 
den 14 juni till söndag den 25 
augusti. 

Kom in på biblioteket så berättar 
vi hur det går till eller läs mer på:
www.hoor.se/bibliotek

UTFÖRSÄLJNING  
Årets utförsäljning av gallrade 
böcker och tidskrifter startar 
måndag den 18 juni kl. 10.
Böcker 5 kr/st. Tidskrifter 2 kr/st. 
Välkomna att fynda!

SOMMARMUSIK –
Höörs Musikskolas sommar-
ensemble Give me five spelar på 
biblioteket:

tisdag10 juli, kl.15.00 
måndag 23 juli, kl.15.00  
fredag 3 augusti, kl.11.00

ÖPPETTIDER I SOMMAR
Höörs bibliotek 
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

Tjörnarps bibliotek öppnar åter 
tisdagen den 31 juli.

Kulturrådet beviljar två miljoner kronor för inköp av biblioteksbuss

Nu kan du ansöka om bidrag för inköp av en eldriven cykel, 
moped eller motorcykel. Bidraget är 25 procent av priset, 
eller max 10 000 kronor. 

Bidraget har kommit till för att fler ska kunna ta steget och 
byta ut bilresan, för minskade utsläpp och en bättre miljö. 
Bidraget kan sökas av privatpersoner som är över 18 år och är 
folkbokförda i Sverige. 

Kan gälla redan inköpta fordon
Fordon som ingår i bidraget är eldrivna cyklar, mopeder, mo-
torcyklar och vissa fordon för personer med fysisk funktions-
nedsättning.  Bidraget gäller för nya fordon som är inköpta 20 
september 2017 eller senare. 

Bidragets storlek
Du kan få 25 procent av kostnaden i bidrag, eller max 10 000 
kronor. Exempel:

• Om fordonet kostar 10 000 kr får du 2 500 kr bidrag.
• Om fordonet kostar 20 000 kr får du 5 000 kr i bidrag.
• Om fordonet kostar 40 000 kr eller mer får du 10 000 

kronor i bidrag (maxbelopp).

Ansök hos Naturvårdsverket
Ansökan görs hos Naturvårdsverket. Mer information, ansök-
ningsformulär och ansökningsblanketter finns på Naturvårds-
verkets hemsida: www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbe-
tet/Bidrag/bidrag-elcykel/

Kommunens Medborgarcenter kan hjälpa till med ansökan och 
ansökningsblanketter. Ring oss på 0413 - 280 00 eller besök 
oss i kommunhuset på Södergatan 28, Höör.

Dags att skaffa elcykel?

Begränsad verksamhet i sommar
Under sommaren drar vi ner verksamheten inom hemsjuk-
vård, äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS. Orsaken är den 
stora bristen på hälso- och sjukvårdspersonal. 
Väntetiderna kommer att bli längre, till exempel i samband 
med inskrivning av nya hemsjukvårdspatienter, hjälpmedelsför-
skrivning och rehabilitering. 

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter har en 
begränsning eller fördröjning av sina insatser. 

Även handläggningstider för bistånd gällande hemtjänst, 
serviceinsatser, med mera enligt Socialtjänstlagen och LSS 
kommer att vara längre. 

Hjälpmedelsförrådet på Åtorp är sommarstängt vecka 31-34.

Bad och fiske hör liksom sommaren till. I Höör 
finns flera fina bad- och fiskesjöar som du kan 
läsa mer om på vår hemsida. Passa på och njut 
men var rädd om dig!

Låna en flytväst
Hos Räddningstjänsten kan du låna flytvästar helt gratis. 
Vi finns på Terminalvägen 1 i Höör. Kom förbi en vardag 
klockan 8 -12, eller ring oss på 0413-28210 så komer vi 
överens om en tid. Välkomna!

Håll koll på barnen
Drunkningsolyckor går fort och är tysta. Några sekun-
der kan räcka för att ditt barn ska hinna försvinna under 
vattnet. Håll ständig koll och låt inte mobiltelefonen 
vinna kampen om din uppmärksamhet. 

Simma lugnt ...

Böcker för barn i bokslukaråldern. Bokbussen ska bland annat riktas 
till barn, men den ger också många andra möjligheter, som bättre 
service på landsbygden.


