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Biblioteket

FORSKARTURNÉN 
Elisabet Londos: Kognitiv sjuk-
dom eller det vi tidigare kallade 
demens 
tisdag den 6 nov. kl.18.00

Elisabet Londos 
är överläkare 
och professor 
vid Minnes-
kliniken SUS. 
Hennes forsk-
ning inriktar sig 

på kognitiva sjukdomar.  
Fri entré. Begränsat antal platser. 
Hämta gratis biljetter på Höörs 
bibliotek. Arrangör: Höörs biblio-
tek och Lunds universitet.

FÖRFATTARAFTON
måndag 12 nov. 
kl.19.30
Anders de la Mot-
te berättar om 
sina böcker och 
sitt författarskap.
Anders de la 
Motte är före detta polis och 
säkerhetschef. För boken [geim] 
tilldelades han Svenska Deckar-
akademins pris för årets bästa 
debut 2010. Biljettpris: 50 kr, 
förköp på Höörs bibliotek.
Arr: Höörs bibliotek och Studie-
förbundet Vuxenskolan.

JULPYSSEL för barn och familj 
tisdag 27 nov. kl. 
16.00 -17.30
Kom gärna barn 
och vuxna tillsam-
mans.

IT FÖR OVANA 
Drop-in varje måndag  
kl.13.30 – 14.30
Få hjälp att ladda ner en e-bok, 
skapa en e-postadress, hantera 
en surf-platta, med mera.
Ta med dig din surfplatta eller 
bärbara dator om du har. Vi har 
gratis Wi-Fi.

ÄNDRADE ÖPPETTIDER
Torsdagen den 8 november  
öppnar biblioteket kl. 11.30
på grund av utbildning.

Konstgräsplanen på Jeppavallen renoveras

Friluftsvägen 13, Höör • 0413 - 281 03

Vem ska bli 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 
ditt förslag med en motivering till: Höörs kommun, Peter 
Wollin, Box 53, 243 21 Höör, eller: peter.wollin@hoor.se

Mer information om villkoren och vilka som fått utmärkel-
sen tidigare år hittar du på kommunens hemsida: 
www.hoor.se/hoorsambassador

 Gode män och förvaltare sökes
Är du intresserad av människor och ekonomi? Då kanske du 
vill bli god man eller förvaltare. Du ska vara ärlig, noggrann och 
tycka om att hjälpa andra människor. 

En person som på grund av sjukdom eller andra skäl inte 
själv kan bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personli-
ga intressen kan ha rätt att få en god man eller en förval-
tare, en ställföreträdare.

Att vara ställföreträdare kan innebära att förvalta perso-
nens egendom och se till att personen får den omvårdnad 
som behövs. Uppdragets innehåll varierar från fall till fall. 
Visst arvode utgår.

För att passa för uppdraget bör du ha goda kunskaper om 
vardagsekonomi och hur samhället fungerar. Du behöver 
också tala och skriva god svenska samt kunna ge uppdra-
get tillräckligt mycket av din tid. 

Vi berättar gärna mer. Välkommen att kontakta oss! 
Ring: Evelina Magnusson, handläggare, 0413- 281 67,  
eller skicka ett mejl till: overformyndare@hoor.se

Kolla in kartportalen
Leta upp en detaljplan, skapa en tomtkarta för utskrift, 
eller studera flygfoton från 1940-talet?
I kartportalen hittar du information presenterad på karta.  
Informationen är samlad i olika teman. 

Temakartan Samhällsplanering visar översiktsplan och  
detaljplaner, som du kan leta upp genom att klicka i kartan.

Flygfoton från 1940 och framåt visar hur Höör har föränd-
rats och utvecklats. Det finns kartor som visar cykelvägnä-
tet, friluftsområden och var förskolor och lekplatser ligger.

Du når kartportalen genom att klicka på symbolen 
Kartor högst upp på kommunens hemsida,  
www.hoor.se.

Tio år och mer än 16 000 
timmars spel har satt sina 
spår. Nu renoveras konstgrä-
set på Jeppavallen helt, med 
nytt gräs, ny fyllning och åt-
gärder för att fyllningen inte 
ska smita iväg och orsaka 
miljöpåverkan.
Konstgräsplanen anlades 
2008 och har tjänat både 
fotbollsklubbar och spontan-
idrottare. Själva gräset är 
slitet och fyllnadsmaterialet i 
form av gummigranulat behö-
ver bytas ut.

Miljövänligare material
– Nu lägger vi vad som kallas 
för tredje generationens 
konstgräs, med ett mer 
miljövänligt fyllnadsmaterial, 
berättar Jesper Sundbärg, 
projektledare på Höörs kom-
mun.
Ett bekymmer med konst-

gräsplaner har varit att det 
gummigranulat som tidigare 

använts visat sig innehålla 
miljöfarliga ämnen och 
dessutom har en tendens att 
rymma iväg och rinna ut i 
dagvattnet.

Granulatfällor
För att hindra så kallad 
granulatflykt ska planen få 
tydligare kanter och alla 
dagvattenbrunnar förses med 
granulatfällor.

Snöskottningen ska ock-
så förändras, med bättre 
upplagsplatser där granu-
latet kan tas omhand och 
återföras, men också mindre 
intensiv skottning. 
– Blir det 20 centimeter snö 
eller mer går det helt enkelt 
inte att ha hela planen öppen, 
säger Jesper Sundbärg.
Renoveringen ska vara avslu-
tad i mitten av november och 

planen kommer att öppna för 
spel någon gång kring den 19 
november.

Samarbete
Renoveringen bekostas av 
Höörs konsult och finans AB. 
För skötseln svarar Höörs 
föreningsallians. Höörs kom-
mun står för projektledning. 
Samarbetet kring konstgräs-
planen är reglerat i avtal.

Miljö och bygg flyttar 
Miljö- och byggmyndigheten flyttar till nya lokaler på 
Brinken, Storgatan 2. Medan flytten pågår, vecka 44-46, 
kommer servicen att vara begränsad.

Lokalbytet innebär att vi inte längre kan ta emot spontana 
besök. Du är välkommen att boka ett besök genom att ringa 
eller skicka e-post till: miljo-byggnadsnamnd@hoor.se

Miljöexpeditionen:  0413-281 84 
Byggexpeditionen: 0413-282 06

All hämtning och lämning av prover för dricksvattenanalys  
(för dig som är gravid eller har barn under 1 år) kommer i 
fortsättningen att ske i Medborgarcenter, Kommunhuset,  
Södergatan 28. 

Den nyrenoverade konstgräsplanen öppnar för spel någon gång kring den 19 november. 


