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Ny plan för 100-150 bostäder på Fogdaröd

Konstgillet Mittskåne utsågs till Årets Höörsambassadör 
2016. Emelie Ånskog till höger tar emot utmärkelsen av 
Susanne Asserfors, kommunstyrelsen. Foto: Bertil Björk

Vem blir Årets Höörsambassadör?
Utmärkelsen ska gå till en person, ett företag eller en 
förening som visat sig vara en god ambassadör och 
marknadsförare av Höör.
Alla är välkomna att lämna förslag på lämpliga kandidater. 
Vi behöver ha förslagen senast den 31 december. Skicka 
till: Höörs kommun, Peter Wollin, Box 53, 243 21 Höör, eller: 
peter.wollin@hoor.se
Mer information om villkoren och vilka som fått utmärkelsen 
tidigare år hittar du på kommunens hemsida.

MELLANDAGSTEATER
torsdag 4 januari kl. 14.00

Jagad av en T-Rex, med Pappa 
kapsyl.  
Familjeföreställning för barn från 
4 år. Biljetter finns på biblioteket 
från den 8 december. 

Öppettider under helgerna
23 - 26 december, stängt 
27 december, kl. 10-15 
28 december, kl. 10-17 
29 december, kl. 10-17 
30 december kl. 10-13
31 december - 1 januari, stängt 
2 januari, kl. 10-19
3 januari, kl. 10-15 
4 januari, kl. 10-19
5 januari, kl. 10-15 
6 januari, stängt

Biblioteksfilialerna 
Filialerna i Tjörnarp, Norra Rörum 
och Snogeröd är stängda den 26 
december och 2 januari och öpp-
nar igen tisdagen den 9 januari.

HÖÖRS BIBLIOTEK 
Friluftsvägen 13 
0413 - 281 03

Äntligen biogas i Höör

Ett nytt bostadsområde 
kommer att växa fram på 
Fogdaröd. Planen är flexibel 
med möjlighet att bygga villor, 
parhus, radhus och friliggan-
de villor.
Inom en del av planen finns 
även möjlighet att bygga fler-
bostadshus och någon form av 
serviceboende.

– Det är ett bra läge. Nära till 
Fogdarödsskogen och sam-
tidigt bara två kilometer till 
järnvägsstationen, säger Mette 
Dymling som är planarkitekt 
på Höörs kommun.

Under samrådsskedet kan alla 
som vill kan lämna synpunk-
ter. Efter samrådet bearbetas 
planen utifrån de synpunkter 
som kommit in, för att sedan 
ställas ut igen. 

Detaljplanen kommer att fär-
digställas under våren, antas 
av kommunfullmäktige, för att 
träda i kraft sommaren 2018. 
Området ägs av det privata 
fastighetsbolaget Fastkap.

Du som vill lämna synpunk-
ter på detaljplanen kan 
göra det fram till den  
5 januari. 

Om du vill ha en presen-
tation av planen är du väl-
kommen på samrådsmöte 
den 6 december. Där finns 
också tillfälle till frågor och 
diskussion.

Alla planhandlingar med 
kartor och beskrivningar 
finns i kommunhusets en-
tréhall, Södergatan 28, Höör 
och på Höörs kommuns 
hemsida: www.hoor.se.

Samrådsmöte äger rum 
onsdagen den 6 december 
kl. 18.00 på Älvkullen, Älv-
gatan 2, Höör. Välkomna!

Synpunkter på detaljpla-
nen ska lämnas skriftligt. 
Skicka in dina synpunkter 
på detaljplanen så att vi har 
dem senast den 5 januari 
2018 till: Kommunstyrelsen, 
Box 53, 243 21 Höör, eller 
kommun@hoor.se. Ange 
namn och adress och märk 
yttrandet KSF 2015/445. 

Lämna synpunkter på detaljplanen för Fogdaröd 8:2

Hitta rätt i samhället
RådRum är en mötesplats där du kan 
få hjälp att hitta rätt i det svenska 
samhället. Alla är välkomna!
Du får gratis, neutral och konfidentiell 
hjälp med att förstå och gå vidare med 

brev från myndigheter, blanketter och andra frågor. Du behö-
ver inte anmäla dig utan det är bara att komma förbi.

Vi finns på Höörs bibliotek, torsdagar, klockan 10-12.
Bakom RådRum står Individuell Människohjälp, Sensus Studieförbund, 
Region Skåne, Hållbar Utveckling Skåne, Malmö Stad i samarbete med 
Höörs kommun, Finsam Mitt Skåne och Höörs bibliotek.

I början av december öppnar en gasmack i Höör. Ett tank-
ställe för biogas har länge funnits på kommunens, men 
också många privatpersoners önskelista. 
– Utan en biogasmack hade vi varit långt ifrån vårt mål, att 
kommunens transporter ska vara fossilbränslefria till år 2020, 
säger Göran Axberg, transportstrateg på Höörs kommun.

Kommunens fordon byts ut
Redan till våren räknar Göran Axberg med att minst tio gasbi-
lar ska rulla i kommunens fordonsflotta på cirka 100 bilar. På 
lite längre sikt ska minst 60 procent av fordonsparken ersät-
tas med gasbilar. Det är också ett löfte som kommunen gett 
energibolaget E.ON. som byggt macken med hjälp av statliga 
bidrag från Naturvårdsverket, kallade Klimatklivet.

– Biogasen har flera fördelar. Dels är det ett förnybart bränsle, 
dels är utsläppen av hälsoskadliga partiklar och kväveoxider 
nästan noll, till skillnad från bensin och diesel. En påse ma-
tavfall blir till bränsle för cirka 3 kilometer bilkörning, berättar 
Joakim Aspman, marknadsutvecklare på E.ON.

Två olika kvaliteter
Den som tankar kan välja mellan två olika produkter: Biogas 
100 och Biogas bas, med 100 respektive 70 procent biogas. 
Resten är naturgas. Gasen körs till Höör med lastbil. Även i 
Hörby öppnar en gasmack, vid Tanka intill E22:an, vilket gör 
att transporterna kan samordnas.

God Jul och Gott Nytt År 
önskar Höörs kommun!

Illustrationsplan. Planen är flexibel och de 
inritade husen är bara en illustration över hur 
området kan komma att se ut. 

Väg 13 mot Hörby  4

Gasmacken ligger bakom Hardys gatukök, vid rondellen där väg 13 och 
23 korsar varandra.
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Kommunhusets öppet-
tider under helgerna
25 december, stängt
26 december, stängt
1 januari 2018, stängt
5 januari 2018, 8.00-12.00 
Övriga vardagar mellan helgerna 
har vi öppet som vanligt.


