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Både villor och flerbostadshus i ny detaljplan

Detaljplanen för delar av Kvarnbäck blir mycket flexibel och 
tillåter både villor, parhus, radhus och flerbostadshus.
Blandade bostadsformer är målet, men med en flexibel de-
taljplan kan den nya bebyggelsen enkelt anpassas till efterfrå-
gan. 

Flerbostadshus kan byggas i 2-4 våningar. Planen tillåter även 
så kallad centrumverksamhet, vilket betyder sådant som buti-
ker, kontor och hälsovård.

Totalt beräknas det nya bostadsområdet rymma omkring 70 
bostäder, men det kan blir både mer och mindre beroende 
vilken typ av hus som kommer att byggas.

Västra stationsområdet ställs ut igen
Förslaget till detaljplan för Västra stationsområdet, etapp 1 
har bearbetats och justerats med ledning av de synpunk-
ter som kom in under samrådet i februari. Det nya förslaget 
innehåller inga större förändringar. De synpunkter som kom 
in spänner över hela skalan från ”Bra att något händer” och 
”välkomnande”, till att byggnaderna blir för höga. Nu finns en 
ny chans att lämna synpunkter. 

Biblioteket

Trygghetsdialog
Möt representanter från Polis 
Räddningstjänst och kommunen 
i en öppen dialog om trygghets-
frågor. 
Vi samlas på Nya Torg klockan 
18, för att sedan gå en runda och 
diskutera trygghet på olika plat-
ser i centrala Höör. Tillbaka på 
Nya Torg finns mer tid för frågor 
och diskussion. Välkomna!

Tid: Tisdag 19 juni, kl. 18-20
Plats: Nya Torg, Höör

Gratis resor på sommarlovet Fira nationaldagen 
den 6 juni

Kulturkvartersdag och nationaldagsfirande vid 
Berggrenska gården, Höör
Kulturkvartersmarknaden startar klockan 13. Berggrenska 
gården serverar kaffe, läsk, våfflor och glass. Lions grillar 
korv och Tillsammans Höör serverar smakprov på mat från 
olika kulturer. Föreningarna i Höör presenterar och visar 
sin verksamhet. Musikskolan, Tillsammanskören, med flera 
underhåller.

Nationaldagsfirandet startar 16.30. Frosta kammarkör 
sjunger, kommunfullmäktiges ordförande Anders Netter-
heim håller tal, flaggan hissas och det blir sedvanlig utdel-
ning av priser och stipendier.

Fullständigt program finns i evenemangskalendern på 
kommunens hemsida: www.hoor.se/evenemang

Nationaldagsfirande i Snogeröd
Start klockan 13 på idrottsplatsen. Åke Nilsson från Södra 
Ringsjöortens Bygdeförening talar och Ringsjökören sjung-
er, ledd av kantor William Runnström. 

Några lokala verksamheter presenteras och Glada Gänget 
bjuder på dansuppvisning. Snogeröds IF och Gudmuntorps 
Räddningsvärn ordnar roliga aktiviteter för barnen. Idrotts-
föreningen grillar korv och Bygdeföreningen serverar kaffe 
med hembakat. Välkomna!

Alla ungdomar som går ut årskurs 6-9, eller år 1-2 i gymna-
sieskolan till sommaren reser gratis med kollektivtrafiken i 
sommar. Senast den 11 juni ska du ha fått din biljett i brevlå-
dan. Det är Skånetrafiken som skickar ut biljetterna.
Om du inte har fått din biljett, ett Jojo-kort märkt med 
”sommarlovsbiljetten”, i brevlådan senast den 11 juni ska du 
kontakta Skånetrafikens kundtjänst. 
 

Fria resor i Skåne
Sommarlovsbiljetten ger fria resor inom Skåne under tiden 15 
juni till 15 augusti. Biljetten gäller på alla linjer som trafikeras 
av Skånetrafiken med stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, 
Pågatågen, Krösatågen och närtrafik. Kortet kommer att vara 
personligt och går inte låna ut till någon annan.

Bakgrund
Det är regeringen som har beslutat att ge ett statligt stöd 
på 350 miljoner kronor per år mellan 2018 och 2020 för att 
finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under 
sommarlovet.  
Läs mer på: www.skanetrafiken.se/sommarlovsbiljetten.

SOMMARBOKEN 2018 
Kick-off för alla sommarbokslä-
sare 7-12 år. Vi berättar hur det 
går till att delta i Sommarboken. 
Vi boktipsar och bjuder på glass.
Torsdag den 14 juni – Drop-in 
mellan kl.10.30 - 12.00 

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!

STRÖMLÖST 16 JUNI
Lördagen den 16 juni har vi öppet 
men saknar elektricitet och kan 
därför bara ge mycket begränsad 
service. Orsaken är underhållsar-
beten på elnätet.

ÖPPETTIDER I HELGERNA
Höörs bibliotek
Tisdag den 5 juni: kl. 10-15. 
Nationaldagen den 6 juni: stängt.
Torsdag den 21 juni: kl. 10-15 
Midsommarafton: stängt. 
Midsommardagen:  stängt.
Tjörnarps bibliotek 
Tisdag den 5 juni: stängt. 

ÖPPETTIDER I SOMMAR
Höörs bibliotek, från 18 juni: 
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 är stängt från 
och med tisdag den 18 juni och 
öppnar åter den 31 juli.

Detaljplanerna för del av Höör 57:17 m- fl. (etapp 2b och 3, 
Kvarnbäck) och Räven 1 m. fl. (Västra stationsområdet) är 
utställda för samråd respektive granskning under tiden  
29 maj-19 juni 2018.
Planhandlingar med kartor och beskrivningar finns i kommun-
husets entréhall, Södergatan 28, Höör och på kommunens 
hemsida: www.hoor.se.
Synpunkter på detaljplanerna ska lämnas skriftligt. Skicka in 
dina synpunkter så att vi har dem senast den 19 juni 2018 till: 
Kommunstyrelsen, Box 53, 243 21 Höör, eller kommun@hoor.
se. Ange namn och adress och märk yttrandet KSF 2016/214 
(Kvarnbäck) eller KSF 2016/382 (Västra stationsområdet).

Lämna synpunkter på detaljplanerna

Sommaraktiviteter
Årets sommarlovsprogram är klart! 
Älvkullens fritidsgård arrangerar bland 
annat dagläger med varierat innehåll, för 
olika åldersgrupper. 

Du kan också gå vattenskidskola med Gamla Boo 
vattenskidklubb, eller spela tennis med Höör-Hörby tennis-
klubb.  

Läs mer om alla aktiviteter på vår hemsida och glöm inte an-
mäla dig! www.hoor.se/sommaraktiviteter

Vem ska få årets integrationspris?
Integrationspriset ska gå till en person, organisation 
eller förening som gjort en insats för ökad integration i 
kommunen. 
Insatsen ska främja samarbete och bidra till möten mel-
lan människor med olika etnisk bakgrund. Priset består 
av ett diplom samt 5000 kronor och delas ut på kultur-
natten i mitten av september. 

Skicka ditt förslag med en motivering till: Höörs kom-
mun, Gull-Britt Persson, Box 53, 243 21 Höör, eller till 
gull-britt.persson@hoor.se, senast den 15 juni. 


