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AFTER DAGIS
- kul för de små efter förskolan 
torsdag den 12 april kl. 16.00

Snigelsång & spindelspår 
- ordlös föreställning med  
sagofén Isadora.
För barn 1-2 år. Biljetter på  
biblioteket från 23 mars.

IT FÖR OVANA 
Drop-in varje måndag mellan  
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.

RÅDRUM 
Drop-in varje torsdag mellan  
kl. 15.00 – 17.00.
Till RådRum kan du vända sig för 
att få gratis, neutral och konfi-
dentiell hjälp med att förstå och 
gå vidare med brev från myndig-
heter, få hjälp med blanketter el-
ler andra frågor. Alla är välkomna!

Bakom RådRum står bland annat 
Individuell Människohjälp, Region 
Skåne och Malmö stad i samar-
bete med Finsam Mitt Skåne och 
Höörs kommun.

STÄNGT VECKA 16
Biblioteket i Höör samt Tjörnarps-
filialen byter datasystem och är 
på grund av detta stängda vecka 
16 (16-21 april).
Välkomna tillbaka måndag den 
23 april!

ÖPPETTIDER 1 MAJ
Höörs bibliotek 
Valborgsmässoafton, måndag 
den 30 april: kl. 10-15 
Förste maj: stängt

Tjörnarpsfilialen 
Förste maj: stängt

HÖÖRS BIBLIOTEK 
Friluftsvägen 13 
0413 - 281 03

Gas i tanken ökar sakta men säkert
En gles men jämn ström av 
kunder över dagen, med en 
ökande trend. Det är resul-
tatet från gasmackens tre 
första månader.
Antalet tankningar har ökat 
från 8 till 13 sedan decem-
ber, räknat i snitt per dag. En 
stor del av kunderna är olika 
taxiföretag.

Nya kaffesorter
Gasmacken ligger intill ron-
dellen i korsningen mellan 
väg 13 och väg 23. För den 
dagliga tillsynen och hjälp till 
kunder står personalen på 
Hardys, som ligger intill.

Gasstationen har även påver-
kat utbudet i serveringen.

– Gaskunderna trimmar oss 
och vi har fått utöka kaf-
fesortimentet med sorter jag 
knappt kände till, säger Jan 
Christensson på Hardys.

Kommunen ställer om
Gasmacken är byggd av E.ON 
med hjälp av statliga bidrag 

från Naturvårdsverket. Höörs 
kommuns del i satsningen är 
ett löfte om att ställa om den 
kommunala fordonsflottan till 
minst 60 procent gasbilar. 

Utbyte efterhand
Av kommunens drygt 100 
fordon har tre hittills bytts 
mot gasbilar. Byte sker 

efterhand som de gamla lea-
singavtalen löper ut. Fram till 
sommaren ska ytterligare 15 
fordon vara utbytta. 

Fördelar med biogas
Biogas är ett förnybart 
bränsle, som inte bidrar till 
växthuseffekten. Utsläppen 
av hälsoskadliga partiklar 

och kväveoxider är dessut-
om nästan noll. Biogasen 
produceras av matavfall. 
En påse matavfall räcker till 
3 km bilkörning. Den som 
tankar biogas i Höör kan välja 
mellan två olika kvaliteter: 
Biogas 100 och Biogas bas, 
med minst 70 procent biogas 
och resten naturgas.

– Gasmacken har inte strulat en enda gång, säger Jan Christensson på Hardys, vars personal står för den 
dagliga tillsynen av gasstationen. 

HÖÖRS MUSIKSKOLA

Öppet hus på Höörs musikskola
Vi hälsar alla nyfikna välkomna till Musikskolan 
för att prova instrument och se på dans och 
teater. Yngre barn är välkomna i sällskap med 
någon vuxen. Ingen föranmälan behövs.
Onsdag den 18 april 18.00-20.00 
Torsdag den 19 april 18.00-20.00
Vi finns på Storgatan 1 i Höör. 

Välkomna!

Allt fler installerar solceller
Allt fler installerar solceller på sina tak. 
Det gäller både villaägare och företag. 
Förra året installerades solceller i Skåne 
motsvarande behovet av hushållsel till  
6300 hushåll.

Även i Höör ökar antalet solcellsinstal-
lationer. Tio anläggningar har tillkommit 

under 2017. Totalt finns nu  53 anläggningar i Höör, med en 
sammanlagd effekt på 501 kW och en elproduktion på cirka 
450 000 kWh per år. Det motsvarar behovet av hushållsel i  
90 villor. 

Möjlighet till investeringsstöd
Antalet solcellsanläggningar har ökat rejält på bara några få 
år. En förklaring är möjligheten att söka investeringsstöd. För 
både företag och privatpersoner finns investeringsstöd som 
täcker 30 procent av kostnaden. Information om solcellsstö-
det hittar du på: www.energimyndigheten.se

Kontakta din energirådgivare
Du kan också ta kontakt med kommunens energi- och klimat-
rådgivare Anna-Karin Nilsgart, anna-karin.nilsgart@hoor.se, 
0415-37 83 03. 
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Fixa ditt eget sommarjobb!

Läs mer på  
www.hoor.se/sommarlovsentreprenor

Sommarlovsentreprenör är en chans för dig 
som är 14-20 år att prova på hur det är att 
driva eget företag. Du får utbildning, stöd och 
ett litet startbidrag.

Sommarlovsentreprenör i Höör  
delfinansieras av Sparbanksstiftelsen  
Färs och Frosta samt Region Skåne.

Låna sommarblommor

Finns det någon plats där du bor som borde piffas 
till med blommor? 
Du som bor utanför Höörs tätort kan låna en urna full med 
sommarblommor, mot att du vattnar och sköter den. Trans-
porten fixar kommunens gatu- och parkavdelning. Platsen du 
väljer ska vara synlig för många och markägaren måste ha 
godkänt placeringen.  
Läs mer på www.hoor.se/sommarblommor


