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DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Information från:

Forskarturnén 
Måndag den 3 april kl.18.00
Att falla eller inte falla –  
hur håller vi balansen?  
Balanssinnet går att träna upp 
precis som en svag muskel eller 
dålig kondition. Eva Ekvall Hans-
son är docent i fysioterapi och 
forskar på yrsel och balansrubb-
ningar. Fri entré. Hämta gratisbil-
jetter på Höörs bibliotek.

Arrangör: Höörs bibliotek och 
Lunds universitet

After dagis 
Tisdag den 4 april kl. 16.00
Sagoyoga med Evelina Hartwig 
för barn 3 – 6 år. Hämta biljetter 
på biblioteket från den 24 mars.

After school pyssel 
Måndag 10 april kl. 16.00 -17.30
Påskpyssel. Kom gärna barn och 
vuxna tillsammans.

Öppettider - Påsk och 
förste maj
Höörs bibliotek  
Skärtorsdag, 13 april:  kl. 10-15 
Långfredag, 14 april: stängt 
Annandag påsk,17 april: stängt 
Måndag, 1 maj: stängt

Tjörnarps bibliotek 
Skärtorsdag, 13 april: stängt

 

På Gång

Fina resultat i skolan 
och ett lyckat år för 
verksamheten på Driv-
huset, som riktar sig till 
arbetslösa ungdomar.
Det är några av de resultat 
som du kommer att kunna 
läsa om i Årsredovisning 
2016, som presenteras under 
våren. 

Topp femton
I årskurs sex fick 89 procent 
av eleverna godkänt i alla 
ämnen, vilket placerar Höör 
bland de femton bästa kom-
munerna i landet. Höör klätt-
rade också i Lärarförbundets 
lista ”Bästa skolkommun”, 
från plats 204 till plats 91.

Bra bemötande
Kommunen hamnar på fem-
tonde i plats i landet även när 
det gäller bemötande, i en 
servicemätning som gjordes 

under året. I undersökningen 
bedömdes bemötande utifrån 
värdeorden tillmötesgående, 
trevlig och hjälpsam.

Korta och långa köer
Köerna till förskolan mins-
kade under året, medan 
väntetiden till äldreboende 
ökade. Årsredovisningen pe-
kar på både bra och mindre 
bra resultat, som behöver 
förbättras.

För lite plus
Det ekonomiska resultatet 
får godkänt, men det är inga 
stora marginaler. Förra året 
gick kommunen plus med 4,4 
miljoner, vilket motsvarar 0,5 
procent av skatteintäkterna. 
Det innebär att vi på kort 
sikt lever upp till kravet om 
god ekonomisk hushållning. 
Men på längre sikt behöver 
resultatet förbättras, bland 

annat för att ge utrymme till 
nödvändiga investeringar.

Nya grepp
Årsredovisning 2016  kom-
mer att vara en så kallad inte-
grerad årsredovisning. Det 
betyder att kopplingen mellan 
ekonomiskt resultat och 
verksamhetsresultat ska vara 

tydligt och att begreppet håll-
barhet lyfts upp. Till skillnad 
mot traditionella årsredovis-
ningar blickar en integrerad 
årsredovisning även framåt 
och ser på förändringar och 
trender som kommunen på 
olika sätt måste ha med i 
beräkningarna.

Året som gick – snart sammanställt 

Föreslå stipendiater och pristagare

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut stipendier och 
priser inom områdena byggnadsvård, kultur och idrott. Dess-
utom kan privatpersoner ansöka om en svensk flagga.
Priserna, stipendierna och flaggorna delas ut under Natio-
naldagsfirandet den 6 juni. Privatpersoner och föreningar är 
välkomna med förslag på vem eller vilka som borde få pris 
eller stipendium.

Byggnadsvårdspris
Byggnadsvårdspriset delas ut till en fastighetsägare som un-
derhåller eller restaurerat en byggnad eller byggnadsmiljö på 
ett varsamt sätt. 

Sportpriser
Bästa idrottsmannagärning ska gå till en enskild idrottsutö-
vare eller ett lag som under året utfört en prestation inom sin 
gren. Det finns också ett särskilt pris för ungdomar.

Kulturstipendier
För kulturutövare finns två stipendier som ska gå till den eller 
de som gör värdefulla insatser inom kulturområdet. Även här 
riktar sig det ena speciellt till ungdomar. 

Ansökan om flagga
Som privatperson kan du ansöka om den svensk flagga. Även 
den delas ut på Nationaldagen. 

Senast den 15 april behöver vi få in dina förslag på pristagare 
och stipendiater eller din ansökan om en svensk flagga. Skicka 
ditt förslag till: kulturofritid@hoor.se. Mer information om de 
olika priserna finns på vår hemsida.

HÖÖRS BIBLIOTEK 
Friluftsvägen 13 
0413 - 281 03

Förbudet mot att dricka alkohol på offentlig plats är borta. 
Däremot måste hundar hållas kopplade året runt i motions-
spår och vandringsleder. 
Tiden då det är tillåtet att skjuta nyårsraketer har också min-
skats. Höörs kommuns nya lokala ordningsföreskrifter antogs 
av kommunfullmäktige den 25 februari och gäller från den 
förste mars.

Hundar och hästar
I föreskrifterna finns också 
regler kring hur hästar och 
hundar får vistas på våra 
badplatser. På vandringsleder 
råder koppeltvång för hundar 
och städtvång på hästbajs.

Polistillstånd
Andra saker som kan vara 
bra att känna till är att det 
krävs polistillstånd för att 
samla in pengar på offentlig 
plats. Det är lätt att glömma. 
Du får heller inte sätta upp 
markiser, flaggor och skyltar 
hur som helst.

Ordning och säkerhet på offentlig plats
Syftet med de lokala ordningsföreskrifterna är att skapa ord-
ning och säkerhet. Föreskrifterna gäller framförallt på offentlig 
plats. Med offentlig plats menas till exempel allmänna vägar, 
gator, torg och parker. 

Skolgårdar och begravningsplatser
Vissa regler gäller även andra platser, som till exempel bad-
platser, idrottsplatser och skolgårdar. De nya föreskrifterna 
gäller under förutsättning att de godkänns av Länsstyrelsen. 

De lokala ordningsföreskrifterna finns på vår hemsida, under 
rubriken Regler och föreskrifter.

Nya regler kring alkohol, 
hundar och raketer

Koppeltvång gäller året runt på  
markerade leder.

Konstrundan Mittskåne
Långfredag - Annandag påsk, 
klockan 10-18 varje dag.
Konstnärerna har öppet hus i 
sina ateljéer eller i gemensamma 
utställningslokaler. I år deltar 98 
konstnärer. 

Samlingsutställningen finns på 
Konsthallen i Fogdaröd, Höör. 

www.konstrundan.com

Konstgillet Mittskåne är  
Årets Höörsambassadör

Skolresultaten visar en starkt positiv trend. Höör klättrade från 204:e 
till 91:e plats i Lärarförbundets ranking. Foto: Daniel Larsson.


