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DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Information från:

AFTER DAGIS  
Bockarna Bruse
Musikteater för barn 2-5 år,  
med Anna Rynefors.
Torsdag den 7 sept, kl.16.00. 
Begränsat antal platser. Hämta 
biljetter på biblioteket från den 
21 augusti.

FÖRFATTARAFTON 
med Peter Englander
Om konsten att odla det omöjliga.

Måndag den 11 sept, kl.19.15
Biljettpris 50 kr. Förköp på Höörs 
bibliotek och Billingska bokhan-
deln. Arr: Höörs bibliotek, Studie-
förbundet Vuxenskolan.

FORSKARTURNÉN
Lars Lundqvist
Fästingar och andra 
spännande kvalster. 

Torsdag den 28 sept. kl.18.00. 
Fri entré. Hämta gratisbiljetter på 
biblioteket. Arr: Höörs bibliotek 
och Lunds universitet

SAGOSTUNDER
Höstens sagostunder startar 
fredag den 6 oktober kl. 9.30 på 
Höörs bibliotek. Välkomna!

Ny förskola öppnar i inspirerande miljö
Lokalerna är ljusa och fina. 
Det luktar nytt. Alla sa-
ker är inte riktigt på plats, 
men personalen är här 
och många barn har redan 
börjat.
– Det är bara positivt att det 
inte är helt färdigt, då kan 
vi fixa det sista tillsammans 
med barnen, säger förskole-
chef Pia Strandell.

Rekordfart
Fogdaröds förskola har bara 
varit öppen i två veckor. Den 
är byggd i rekordfart, av pa-
viljonger, men känslan är allt 
annat än provisorisk.

– Det här känns som en riktig 
förskola. Väldigt funktionell 
och med stora ytor, säger en 
nöjd Pia Strandell.

Eget kök och fin miljö
Förskolan har också utrustats 
med ett eget tillagningskök 
och en egen kock, som börjar 
i oktober.

Även utemiljön är inspireran-
de och har kommit till genom 
ett gott samarbete mellan 
förskolans personal och 
kommunens gatu- och park-
avdelning, med arbetsledare 
Anders Nilsson i spetsen.

– Han har verkligen lyckats 
och varit väldigt duktig på att 
lyssna.

Resultatet är bland annat 
färgglada tunnlar tvärs ge-
nom en gräsklädd kulle och 
en hinderbana för motorik 
och balans. Utemiljön är inte 

väldigt påkostad, men finurlig 
och kreativ. 

Om suget ändå skulle bli 
stort efter gungor och annan 
klassisk lekutrustning ligger 
Fogdaröds lekplats precis 
intill. 

En fläkt av Italien
Förskolan består av fyra 
avdelningar. Pedagogiken 
är Reggio Emilia-inspirerad 
och de fyra avdelningarna 
har därför fått namn efter 
italienska konstnärer och 

uppfinnare, som Leonardo 
och Michelangelo. 

Stor efterfrågan 
Fogdaröds förskola är provi-
sorisk, men kommer att vara 
i drift i åtminstone fem år. 
Lösningen är ett sätt att möta 
ett ökande behov av försko-
leplatser. Många barnfamiljer 
väljer att flytta just till Höör 
och prognosen för de när-
maste åren är att det kommer 
att behövas en ny förskole-
avdelning per år. 

Författaren Peter Englander driver 
Apotekarns trädgård, en medelhavs - 
 oas mitt i Simrishamn.

Ladda – tanka – cykla! 
en dag om hållbart resande

Lördagen den 16 september, kl. 10-13
• E.ON pratar gasbilar, fordonsgas och om den kom-

mande gasmacken i Höör. 
• Region Skåne visar elbilar, som du också kan provkö-

ra. För alla barn finns små elbilar! 
• Höörs kommun visar elcyklar. Kom och prata cykling 

och tävla om fina priser i vår tipsrunda. 
Du kan också delta i korta föredrag om bland annat bio-
gas, solceller och hur du kan ladda din elbil hemma. Allt är 
kostnadsfritt.
Plats: Nya Torg i Höör. Föredragen hålls i kommunens kon-
ferenslokaler i kvarteret Mejeriet, Mejerigatan 4 och 6.
Detaljerat program och mer information hittar du i vår 
evenemangskalender: www.hoor.se/evenemang 

Företagsträff
Tema Besöksnäring:
Hur jobbar vi för att få fler 
turister till MittSkåne? 
Vad är på gång? Hur fungerar 
samarbetet i näringen för att öka 
omsättningen och antalet sys-
selsatta?  Elisefarm, fredag den 
8 september, klockan 7.30-9.00. 
Kostnadsfritt. Anmälan till:  
peter.wollin@hoor.se

Företagsträffar är ett samarbete 
mellan Företagarna Höör och 
Höörs kommun. Välkomna!

Besöksnäring och sopplunch
Frukostträffarna är spikade. Och i november testar vi på nytt 
en sopplunch. Välkommen till höstens företagarträffar!
Företagarträffarna ska vara en arena för idéer och inspiration 
och ett tillfälle för information och diskussion. Frukostträffar-
na arrangeras av Företagarna Höör och Höörs kommun.

Höstens företagarträffar
Fredag 8 september: Besöksnäringen i MittSkåne, se separat 
annons härintill.
Onsdag 27 september: Erik Hultgren från Svenskt Näringsliv 
presenterar årets kommunranking - Företagsklimat. Vi pratar 
också om hur ditt företag kan delta i kommunens upphand-
lingar. Stiftsgården Åkersberg, klockan 7.30-9.00.
Onsdag 8 november: Gästis utbyggnadsplaner. Höörs Gäst-
gifwaregård, klockan 7.30-9.00.
Torsdag 16 november: Sopplunch på Stiftsgården Åkersberg 
klockan 12-13. Självkostnadspris. 
Onsdag 13 december: Luciamingel på Kulturhuset Anders 
klockan 7.30-8.30

Få inbjudan direkt till din e-post
Kolla att ditt företag är med i företagsregistret. Ange sedan 
att du godkänner att ta emot e-post från kommunen. Länk till 
företagsregistret hittar du på kommunens hemsida.

Utemiljön utforskas. På förskolans gård finns 
spännande tunnlar, hyddor och en hinderbana. 

Dexter ersätts av IST förskola och fritidshem
Den 5 september släcks Dexter, för att ersättas av ett nytt, 
modernare system. IST Förskola och fritidshem tas i drift 
den 13 september.
För dig som har barn på förskola och fritidshem innebär det 
bland annat säkrare inloggning med e-legitimation. Alla vård-

nadshavare som redan har plats ska ha fått brev om detta via 
Dexter. Du som har barn i kö ska ha fått brev i postlådan. Mer 
information finns också på vår hemsida: www.hoor.se. 

Om du har frågor, kontakta Medborgarcenter, 0413-280 00, 
eller skicka ett mail till: barnomsorg@hoor.se.

Förskolechef Pia Strandell är nöjd 
med den nya förskolan.


