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DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Information från:

FORSKARTURNÉN
Tisdag den 14 nov. kl.18.00.
Skånes bronsålder: gårdar, grav-
högar och hällristningar,  
med Kristina Jennbert.

Fri entré. Hämta gratisbiljetter på 
Höörs bibliotek. Arr: Höörs biblio-
tek och Lunds Universitet

JULMINGEL
Torsdag den 23 nov. kl. 18.00
Kom och få bibliotekets bästa jul-
klappsboktips för att ge bort eller 
för att skriva på din egen önske-
lista. Vi tipsar om både barn- och 
vuxenböcker. Vi bjuder på fika. Fri 
entré! Bokutlottning!

JULPYSSEL 
Tisdag den 28 nov. kl. 16 -17.30
Kom gärna barn och vuxna tillsam-
mans.

FÖRFATTARAFTON 
Torsdag den 30 nov. kl.19.15

Majgull Axelsson. Ditt liv och mitt.

Biljettpris: 50 kr, förköp på Höörs 
bibliotek och Billingska bokhan-
deln. Arr: Höörs bibliotek, Studie-
förbundet Vuxenskolan, Billingska 
bokhandeln.

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

Efterlängtad asfalt och ny lekplats
I oktober rullade asfalts
maskinerna äntligen in på 
Per Nils, Lilys, Margits och 
Gretas väg vid Åkersberg. 

En långdragen historia om ett 
villaområde utan färdigställ-
da gator är på väg att få sitt 
avslut. Kantstenar är på plats 
och gator, gångvägar och 
cykelbanor asfalterade. 

Ny lekplats
Grönytan norr om Margits väg 
ska färdigställas i november, 
om vädret tillåter. Här blir det 
en motorikbana, sittplatser 
och en enklare fotbollsplan.

När första snön kommer vet 
ingen, bara att den kommer. 
Och att den kan komma 
snart.

Ansvaret för snöröjningen 
är delat, mellan kommunen, 
fastighetsägarna, Trafikverket 
och ibland en vägförening.
Kommunen plogar det kom-

munala vägnätet. Där ingår 
gång- och cykelbanor, gator 
och torg.

Skotta gångbanor
Fastighetsägare har så klart 
ansvar för den egna tomten, 
men ska även se till att gång-
banor intill fastigheten är fria 

från snö och halka. Snön ska 
läggas på den egna fastighe-
ten, eventuellt i en vall mellan 
gång- och körbana. Den får 
inte skyfflas ut i gatan. 

Rensa brunnar
En viktig detalj är att hålla 
dagvattenbrunnar fria från 
snö och skräp, så att smält-
vatten kan rinna undan. Här 
kan egentligen alla hjälpas åt.

Prioritering
Snöröjningen startar på 
viktiga gång- och cykelstråk, 
huvudgator och busstråk. 
Därefter plogas och halkbe-
kämpas övriga gång- och 

cykelvägar samt gator, däri-
bland villagator.

Tre och sju centimeter
Snöröjning av gång- och 
cykelstråk startar redan när 
det fallit tre centimeter snö. 
På gator och vägar kan det 
dröja till snötäcket nått sju 
centimeter innan snöröjning 
påbörjas. 

Koll varje natt
Kommunens vinterberedskap 
pågår från 15 november till 
31 mars. Under den perioden 
är någon alltid ansvarig för 
att följa väderprognosen och 
stiga upp klockan 2 på natten 

för att kolla läget och fatta 
beslut om åtgärder. 

Statliga vägar
Trafikverket ansvarar för 
snöröjning av de statliga 
vägarna. Dit hör riksvägarna 
13 och 23 samt en del andra 
tätortsnära vägar, som till ex-
empel väg 1323 mot Skånes 
djurpark. 
Längs de statliga vägarna 

ansvarar Trafikverket även 
för snöröjning av gång- och 
cykelbanor. 

På vår hemsida hittar du mer 
information om snöröjning, 
under Trafik, gator och parker. 

Promenera mera
Mörkret faller och en liten knuff kan behövas för att kom
ma ut. Därför bjuder vi in till orienteringspromenad.

Ditt uppdrag är att leta upp sju utvalda platser och svara 
på sju frågor. Promenaden följer Hälsans stig. Du kan ta 
hela sträckan på en gång eller dela upp den i etapper. Du 
har hela vintern på dig. Orienteringspromenaden pågår till 
den 31 mars.

Reflexväst till alla
Alla som deltar får en reflexväst, så långt lagret räcker. 
Reflexvästen finns i en storlek och passar vuxna. Tävlings-
frågor och karta finns att hämta i kommunhusets reception 
eller på vår hemsida: www.hoor.se/promenadorientering 

Orostelefonen
Är du orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, 
extrem rörelse eller ideologi? Kanske är du själv med i en 
rörelse som du skulle vilja lämna?
Orostelefonen är en nationell stödlinje som drivs av Rädda 
Barnen och erbjuder samtalsstöd och rådgivning, anonymt 
och kostnadsfritt i telefon.

020-100 200 
Läs mer om Orostelefonen på www.rb.se/orostelefonen

Ljusmanifestation på Nya Torg
Fredagen den 17 november, kl. 18. 
Se barnens lyktor lysa upp i höstmörkret. Barn på Höörs för-
skolor, skolor och fritidshem har tillverkat lyktor som kommer 
ställas upp och tändas på torget, för att uppmärksamma FN:s 
barnkonvention. Välkomna!

Snöröjning – en match där många hjälps åt

Julskyltning

Lördag: Frosta center
Söndag: Traditionsenlig 
skyltsöndag på Nya Torg
Arrangör: Föreningsalliansen

2-3 december


