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DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Information från:

Vårboktips 
6 mars, kl.18.00 
Vi boktipsar om vårens nya böck-
er. Vi bjuder på fika. Fri entré.

Forskarturnén 
13 mars, kl.18.00 
Christina Isaxon. När det lilla blir 
det stora: Nanoteknologin – nya 
möjligheter eller nya hot? Fri 
entré. Hämta gratisbiljetter på 
Höörs bibliotek. Arrangör: Höörs 
bibliotek och Lunds universitet

After dagis 
14 mars, kl. 16.00 
Lilla Vilda Teatern. Sagoakuten 
för barn 2 – 5 år. Begränsat antal 
platser. Hämta biljetter på biblio-
teket från 3 mars.

After school pyssel 
20 mars, kl. 16.00 - 17.30 
Vi gör Lyckoarmband. Kom gärna 
barn och vuxna tillsammans!

Stickcafé och föreläsning 
28 mars, kl. 19.15 
IngaLill Nilsson. Lär dig om det 
gamla materialet bast. Fri entré 
men hämta gratisbiljetter på bib-
lioteket i förväg. Vi bjuder på fika! 
Arrangör: Höörs bibliotek och 
Bosjökloster Hemslöjdsförening

Höör ordnar konferens om familjerådslag 

På Gång
Rock Disco Mix
Disco för personer med funk-
tionsnedsättning. På Allaktivi-
tetshuset Älvkullen.
Det blir rockschlagers med The 
Bluestars, dans med Emily och 
Mello-disco med Danne som är 
discjockey. 
Tid: Lördag den 1 april, kl.18-22 
Inträde: 50 kr. Gratis för ledsaga-
re och medlemmar i Mix IF. 
Anmälan: Senast den 27 mars på 
mix.if@hotmail.com.  
Arrangör: Mix IF och Höörs kom-
mun, Allaktivitetshuset Älvkullen.Låna blommor av kommunen

Vet du en plats att försköna med sommarblommor? Då kan 
du ansöka om att få låna en blomsterurna.
Kommunen har tio blomsterurnor att låna ut. Urnorna levere-
ras planterade och klara. Utkörning brukar ske i början av juni. 
Sedan är det du som lånat urnan som har ansvar för vattning 
och skötsel.

Synlig och lätt att komma åt
Platsen för urnan ska  vara synlig för många. Det ska gå att gå 
nära och kommunens kranbil ska kunna köra fram. Glöm inte 
att kolla med den som äger marken, om det inte är du själv.

Ansök senast 31 mars
Lämna in din ansökan senast den 31 mars. Om vi får in fler än 
10 ansökningar på bra platser, kommer vi att låta lotten avgö-
ra. Om urnan inte sköts kan utlåningen avslutas. Mer informa-
tion och en ansökningsblankett finns på kommunens hemsida.

Miljöpristagare sökes 
Höörs kommuns miljöpris delas ut för beröm-
värd insats inom miljöområdet. Priset kan delas ut 
till personer, företag, organisationer eller grupper.

Lämna ditt förslag på pristagare, med motivering, 
senast den 15 mars, till: Höörs kommun, Box 53, 
243 21 Höör, eller: kommun@hoor.se.

Fullständiga regler och tidigare pristagare finns på 
kommunens hemsida.

Tre detaljplaner ute på samråd
Detaljplanerna rör nya bostäder vid Blommeröd, ny 
förskola i Sätofta samt förändringar på verksamhetsom-
råde Nord.

Samrådstiden är 16 februari till 9 mars. Synpunkter på 
detaljplanerna ska lämnas skriftligt senast den 9 mars. 
Du kan se förslagen på vår hemsida eller i kommunhusets 
foajé, Södergatan 28. 

Skolmuseets framtid?
16 mars kl 18.30, Mejerig. 4 
Öppet möte om skolmuséets 
framtid. Finns det föreningar som 
vill ordna utställningar? Andra 
idéer kring verksamheten? Alla 
intresserade är välkomna!  
Anmälan till:  Hilda Knafve,  
hilda.knafve@hoor.se,  
eller 0413-281 58.

I november anordnas den 
nionde nordiska familje-
rådskonferensen. Höörs 
kommun står som arrangör 
tillsammans med Botkyrka. 
Planeringen pågår för fullt. 
Antalet deltagare beräknas 
till över 250 personer. Många 
väntas komma från Norge, 
där metoden väl etablerad, 
med nationellt stöd och sam-
ordning. I Sverige är det mer 
upp till kommunerna själva. 

– Jag hoppas att intresset 
för familjerådslag ska öka i 
Sverige, säger Ewa Näslund, 
biträdande socialchef i Höör, 

som arbetat med metoden 
sedan mitten av 1990-talet.

– Det ska också bli spän-
nande att få höra mer om 
ny forskning. Och så olika 
erfarenheter från golvet, hur 
man jobbar, fortsätter Ewa 
Näslund. 

Vill du veta mer?
Den nionde (IX:e) Nordiska 
familjerådslagskonferensen 
äger rum den 6-7 november, 
på Hyllie Arena. Evenemanget 
har en egen sida på Face-
book: IX:e Familjerådslags- 
konferensen

Familjerådslag går ut på att 
samla ett nätverk av familj, 
släkt och vänner runt den 
person som har problem. 
– Traditionellt har social-
tjänsten bara arbetat med 
den som har problem, men 
för att det ska funka behöver 
alla runt omkring också vara 
med, förklarar Ewa Näslund, 
biträdande socialchef i Höör.

Alla sammanhang
Metoden användes först i 
situationer med barn som 
far illa, men fungerar också 

väldigt bra vid vårdnadstvis-
ter. Numer används metoden 
i alla möjliga sammanhang. 
Det kan handla om miss-
bruksproblem, eller fall med 
äldre personer, där familjen 
inte är överens om vad som 
är bäst för en äldre släkting.

Återskapade nätverk
Det finns också exempel där 
metoden hjälpt människor 
att återskapa ett person-
ligt nätverk, till exempel en 
familj som under lång tid lagt 
enormt mycket energi på ett 

barn med funktionshinder 
och därför tappat kontakten 
med släkt och vänner.

Egen förmåga
Erfarenheten från Höör är att 
metoden stärker människors 
tilltro till sin egen förmåga. 
Individens eget ansvar blir 
också mer tydligt.

– Vi professionella går in i 
människors liv, sedan försö-
ker vi gå ut igen. Även om vi 
blir kvar kan vi aldrig ersätta 
det privata nätverket med ett 
professionellt nätverk. Vi ska 

inte vara de viktigaste perso-
nerna i människors liv, säger 
Ewa, men är samtidigt noga 
med att betona att människor 
som behöver socialtjänstens 
stöd naturligtvis ska få det.

Från Nya Zeeland
Metoden familjerådslag kom-
mer från Nya Zeeland. Den 
har hämtat inspiraton från 
ursprungsbefolkningens sätt 
att hantera bekymmer. Till 
Sverige kom metoden 1995. 
I Höör har familjerådslag 
använts sedan 1998.

Familjerådslag – en metod med många fördelar

Den IX:e nordiska familjerådslagskonferensen 
Hyllie Arena 6-7 november 2017


