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DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Information från:

Öppettider under helgerna
Kristi himmelsfärdsdag, torsdag 
25 maj - stängt

Pingstafton, lördag 3 juni - öppet 
som vanligt kl. 10.00 – 13.00

På Gång
Företagsrundan, 13 maj
Besök Höörs företag! Vissa har 
öppet hus, andra presenterar 
sin verksamhet på Nya Torg. Det 
blir information, erbjudanden 
och visning av verksamhet och 
produkter. 
Höörs kommun finns på Nya torg 
för att prata om cykling. Kom 
gärna förbi och berätta om hur 
det är att cykla i Höör. Det finns 
också chans att prova en elcykel 
och vinna fina priser!

Tid: Lördag den 13 maj, kl 10-14 
Plats: Nya Torg samt öppet hus 
hos deltagande företagare.

Årsredovisningen berättar om året som gick, men blickar även framåt. 
Du hittar intervjuer, korta artiklar och tabeller som gör innehållet 
tillgängligt och levande.

Önskevecka i skolrestaurangerna

Tacos och pizza tar sig lätt in på menyn när eleverna själva 
får välja. Men bland vinnarna  finns även mer otippade rätter, 
som cowboysoppa och stekt fläsk med löksås.
Nästa vecka består skolmatsedeln av rätter som eleverna 
själva önskat. Det är eleverna i årskurs 6 som fått rösta. Varje 
skola kommer att få sin egen meny.

– Det mest överraskande är att resultatet är så olika mellan 
olika skolor, säger Christina Mörtl på måltidsverksamheten.

Soppor bland favoriterna
Tacos är nummer ett på topplistan på alla skolor utom Sätofta. 
Där ligger istället panpizza på första plats. Bland mer udda 
favoriträtter finns ostsoppa och cowboysoppa. Cowboysoppa 
är en matig soppa med kycklingfärs och kidneybönor. 

– Soppa är populärt. Ostsoppa är alla som tokiga i och vi 
skulle kunna servera den hur ofta som helst, berättar Christina 
Mörtl.

Regelbundna träffar
Önskevecka är ett sätt att låta eleverna få bestämma vad som 
ska serveras, men kommunens kostansvariga träffar också 
elevrepresentanter ute på skolorna en eller två gånger per 
termin för att samla upp önskemål och synpunkter.

Förskolans dag, 18 maj
Barnens karnevalståg startar vid 
Berggrenska gården kl. 9.45. Vi 
kommer att gå upp i centrum, 
förbi Nya Torg och avsluta med 
sång på Berggrenska gårdens 
scen. Välkomna!

Utställningar hela veckan
Se förskolornas arbete på bibli-
oteket, BVC, Citygross och flera 
affärer i centrum, den 15-21 
maj. Temat är Barns relation till 
platser.

Invigning av friidrotts
arenan, 4 juni
Kom och prova de nya banor-
na och testa olika grenar. Du 
kan också delta i en femkamp. 
Invigningen inleds med korta 
tal av bland annat Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Jill 
Andersson. 

Ringsjön Runt, 3 juni
Folkfest på hjul! Vinn en elcykel 
på ditt startnummer. Ringsjön 
Runt är ett motionslopp som i år 
arrangeras för 51:a gången. Du 
kan välja att cykla 35, 65 eller 
125 km. Konferencier och prisut-
delare: Ingvar Oldsberg. Läs mer 
och anmäl dig på Ringsjön Runts 
hemsida: www.ringsjonrunt.se

Prova på att starta eget
Sommarlovsentreprenör är en chans för dig som 
är 13-20 år att testa hur det är att driva eget 
företag. Du får utbildning, stöd och ett litet start-
bidrag. Sedan ska du driva ditt företag i minst tre 
veckor. Ansök senast 9 juni. Mer information och 
länk till anmälan finns på kommunens hemsida.

Cykelorientering – en upptäcktsfärd
Pumpa cykeln, packa picknickkorgen och delta i vår populära 
cykelorientering. Orienteringen pågår till den 30 september. 
Under cykelturen ska du leta upp platser och svara på frågor. 

Du kan cykla hela sträckan på en gång eller dela upp den i 
etapper. Du kan cykla ensam, med en vän eller med familjen. 
Alla som deltar får en cykelpump eller ett paraply.

Mer information, frågeformulär och karta hittar du på kommu-
nens hemsida; www.hoor.se

Premiär för integrerad årsredovisning 
Låter årsredovisning tråkigt? 
Det behöver det inte vara. I 
Årsredovisning 2016 hittar 
du bland annat intervjuer 
med medarbetare och före
tagare. 

Årsredovisningen är för för-
sta gången gjord som en så 
kallad integrerad årsredovis-
ning. Det betyder att kopp-
lingen mellan ekonomiskt 
resultat och verksamhets-

resultat ska vara tydligt och 
även redovisa hållbarhet. 

Allsidigt
Vi försöker också beskriva 
verksamheten på ett mer 
allsidigt och levande sätt. Vi 
berättar om vad som hänt, 
om vad som fungerat bra, 
men även om mindre bra 
resultat.

Du ska synas 
Du som medborgare, företa-
garare, föreningsaktiv, eller 
elev ska också synas tydliga-
re i årsredovisningen. Det är 
det som kallas intressentana-
lys. Vad önskar och behöver 
olika grupper av medborgare 
och hur ska kommunen möta 
behoven? Det är en viktig 
fråga i planeringen.

Blickar framåt
Nytt är också att årsredovis-
ningen har ett framtidsper-
spektiv, med en stor portion 
omvärldsbevakning.

– Vi tittar inte bara bakåt och 
konstaterar hur det gick, utan 
vi blickar även framåt, säger 
Helena Sjöholm, verksam-
hetsutvecklare på Höörs 
kommun.

Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning och 
framtidsspaning är viktigt 
för att kunna stå rustad för 
framtiden. Befolkningsför-
ändringar, miljöfrågor och 
ny lagstiftning är bara några 
exempel på omvärldsfaktorer 
som påverkar kommunen.
Höörs kommuns integre-
rade årsredovisning har 
tagits fram med hjälp av ett 
internationellt ramverk. Höör 
är första kommun i landet 
att arbeta med årsredovis-
ning på det här sättet. Årets 
redovisning är ett första 
försök som får utvecklas med 
tiden. Allting kan alltid göras 
lite bättre. Du hittar årsre-
dovisningen på kommunens 
hemsida; www.hoor.seIntegrerad
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