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En ny utställning som går 
att förstå utan guide. Det 
är målet när studenter från 
Lunds universitet nu tar sig 
an skolmuséet i Höör.
Besökaren ska själv kunna 
utforska skolmiljön genom 
att testa griffeltavlan, lyfta på 
bänklock och kika in i skåp.

Upplevelse för alla
Tanken är också att skapa 
liv och befolka muséet med 
hjälp av foton och berättelser 
från förr.  

– Det här kommer att bli ett 
lyft. Museiföreningen och alla 
andra som är inblandade ser 
möjligheten att skapa något 
bra av detta, säger Sara 
Horvath, kultursekreterare på 
Höörs kommun och initiativ-
tagare till projektet.

Den främsta målgruppen 
för den nya utställningen är 
låg- och mellanstadieelever, 
men tanken är att skapa en 
museiupplevelse som talar 
till alla.

Två olika rum
Skolmuséets två rum ska an-
vändas på olika sätt. Det ena 
byggs upp för att illustrera 
en skolsal som den såg ut vid 
förra sekelskiftet. I den andra 
salen byggs en mer klassisk 
utställning om skolans ut-
veckling från 1800-talet och 
framåt, samt en tematisk del 
med föremål från olika tider.

Pedagogisk vägledning
I projektet ingår också att ta 
fram en pedagogisk väg-
ledning. Något av det som 

utställningen vill visa är hur 
skolmaterial förändrats och 
hur en skoldag kunde se ut 
under tidigt 1900-tal.
De åtta studenter som ska-
par utställningen läser en 
master i museologi på Lunds 
universitet. Arbetet ska vara 

avslutat i september. Skol-
muséet kommer inte att ha 
några fasta öppettider.  
Skolklasser och andra som är 
intresserade av ett besök kan 
kontakta kultursekreterare 
Sara Horvath, 0413-281 57, 
sara.horvath@hoor.se.

Biblioteket

FORSKARTURNÉN 
tisdag den 11 sept. kl.18.00

Ola Wallberg 
pratar om: 
Framtidens 
bränsle för 
framtidens bilar.  
Fri entré.  
Hämta gratis-
biljetter på 

Höörs bibliotek. Arrangör: Höörs 
bibliotek och Lunds universitet.

TROLLKARLEN JOZIMA
fredag den 14 sept. kl. 18.30-19.
Trollkarlsmagi för de mindre 
barnen. Familjeföreställning från 
cirka 4 år. Fri entré. Inga biljetter 
behövs.Arrangemanget är en del 
av Höörs kulturnatt.

AFTER DAGIS  
torsdag den 20 sept. kl.16.00

Sol och Måne med Teater A&O,
för barn 2 -5 år. 
Obs! Begränsat antal platser. 
Hämta biljetter på biblioteket från 
den 3 september. 

HÖSTBOKTIPS FÖR VUXNA
torsdag den 4 okt. kl.18.00
Vi boktipsar om höstens nya 
böcker och lite annat. Fri entré.

IT FÖR OVANA - drop-in
måndagar, 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. Ta gärna med 
surfplatta eller dator om du har. Förtidsröstning

Du kan rösta i vilken lokal för 
förtidsröstning som helst, i 
hela landet. Förtidsröstningen 
pågår till och med valdagen 
den 9 september.

Lokaler för rörtidsröstning i 
Höörs kommun:
Kommunhuset 
Södergatan 28, Höör
mån-to kl. 08.00-16.30  
fredagar  kl. 08.00-15.00 
lö 8 sept. kl. 11.00-14.00  
sö 9 sept. kl. 08.00-20.00
Tjörnarps bibliotek 
Frostavägen 3, Tjörnarp
sö 2 sept. kl. 11.00-14:00
Gudmuntorps skola 
Gudmuntorps skola 212, Höör 
lö 1 sept.  kl. 11.00-14.00

Rösta i vallokal 
Vallokalerna är öppna sön-
dagen den 9 september,  
kl. 08.00–20.00. Vilken val-
lokal du ska gå till står på ditt 
röstkort. 

Röstkort 
Om du förtidsröstar behöver 
du ditt röstkort. I vallokal på 
valdagen behöver du inget 
röstkort. Om du tappat bort 
ditt röstkort kan du beställa 
ett nytt. Kontakta vårt Med-
borgarcenter.

Legitimation
Du måste kunna styrka din 
identitet för att få rösta. Som 
ID-handling gäller till exem-
pel körkort och pass.

Frågor och information
Karin Björner, handläggare: 
0413-281 61 
karin.bjorner@hoor.se
Medborgarcenter:  
0413 - 280 00,  
medborgarcenter@hoor.se
Hemsida:  
Läs mer om valet, vallokaler, 
röstkort, med mera på: 
www.hoor.se/val2018

Information om valet 

Rollatoröversyn
 ● Ta med din rollator för översyn.
 ● Testa din balans.
 ● Få tips om träning och hur du kan förebygga fall. 

Tid och plats: Tisdag 2 oktober, kl. 13-15 på Kungshällan, 
Lilla Torg 1, Höör. Vi bjuder på fika! Välkommen!

Träffen är kostnadsfri och arrangeras av kommunens 
sjukgymnaster och fysioterapeuter som en del av Social-
styrelsens kampanj ”Balansera mera”.

 

Studenter utvecklar Höörs skolmuseum

Skolmuséet ligger precis nedanför Höörs kyrka. Byggnaden är uppförd
som skola år 1831.

Kulturnatt i magins 
tecken

Under årets kulturnatt minglar den nordiske 
mästaren i magi, Jacob Schenström, runt bland 
besökarna och skapar magiska illusioner. 

Se hela programmet: www.hoor.se/evenemang

Fredag den 14 september,
klockan 19-22

musik • magi • film • dans • open stage 

Höörs kommuns nya översiktplan blickar ända bort mot år 
2035 och visar hur kommunen ska utvecklas, var bostäder 
ska byggas och grönområden sparas. 
Översiktsplanen ska ge konkret vägledning inför beslut som 
gäller mark, vatten och bebyggelse. Men den visar också på 
trender och omvärldsfaktorer som förväntas påverka sam-
hällsbyggandet - och presenterar strategier inför framtiden.

Du hittar översiktsplanen på kommunens hemsida. Dokumen-
tet består av två delar: en utvecklingsdel och en hänsynsdel. 
Du kan också se översiktsplanen i form av en webb-karta. Länk 
till kartan finns på hemsidan: www.hoor.se/oversiktsplan.

Kommunfullmäktige antog planen den 20 juni och beslutet har 
vunnit laga kraft. 

Företagarträff
Besöksnäring i MittSkåne
Besöksnäringen är en av Sveriges 
största näringar. Kom och lyssna 
på hur vi jobbar i MittSkåne, hur 
Tourism in Skåne verkar för regi-
onen och hur du som företagare 
kan vara en del av den positiva 
utvecklingen. 

Plats: Örtofta slott
Tid: Torsdagen den 6 september, 
kl 7.30 - 9.00
Anmälan till:  
danila.dehaas@visitmittskane.se

Se den nya översiktsplanen


