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Orienteringspromenera i Höör!
Höörs kommun vill uppmuntra fler att promenera! På denna orienteringspromenad i
Höörs tätort letar du reda på ett antal utvalda platser och besvarar en fråga på varje
plats. Promenaden följer Hälsans stig och är cirka 5 km lång och du väljer själv om du vill
gå hela rundan på en gång eller dela upp den i etapper. Promenera ensam, med en vän
eller kanske med din hund! När du har besökt alla platser och svarat på frågorna, lämnar
du svaren i kommunens brevlåda på Södergatan eller skickar - eller mejlar - svaren till
adressen längst ner på sidan. Lycka till!

Fråga 1, Tjurasjö, Maglasätevägen:
Vid grusgången genom parken finns en plats med sittbänkar och ett antal vita runda
lampor på marken. Hur många sådana runda lampor finns det?

________________________________________________
Fråga 2, Skånes Mitt, Dammgatan:
På Dammgatan finns Skånes Mitt och konstverket Mittelen. När invigdes konstverket?

_________________________________________________
Fråga 3, Klocksjön, Jularpsvägen:
Mitt på Jularpsvägen – mittemot Klocksjön - ligger en gul villa med svart tak. Vilken färg
har villans postlåda?

_________________________________________________
Fråga 4, plantering vid spår 2, Bangårdsgatan:
Vid järnvägsstationen på Bangårdsgatan finns en skulptursamling med tre djur av samma
art, en vuxen och två ungar, som finns på Skånes Djurpark. Vilket djur är det?

________________________________________________

Svar skickas till:
Anna-Karin Nilsgart, Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör
Märk kuvertet: ”Mobility Management” eller mejla till: anna-karin.nilsgart@hoor.se
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Fråga 5, Friluftsvägen:
Vad heter fjärrvärmeverket som ligger på Friluftsvägen?
________________________________________________

Fråga 6, Skateparken, Thornbergsgatan:
Skateparken byggdes 2015 genom ett samarbete mellan Höörs kommun, Färs & Frosta
Sparbanksstiftelse och Arvsfonden. Hur stort var bidraget från Arvsfonden?

________________________________________________
Fråga 7, Berggrenska gården, Hagagatan:
Mittemot Berggrenska gården ligger en röd gammal byggnad med en svart dörr. På den
svarta dörren står ett förnamn följt av ”Vagnsport”. Vilket är förnamnet?

_________________________________________
Som tack för ditt deltagande i promenaden får du bland annat en reflexväst! Västarna är i
one size och delas ut så länge lagret räcker. Lämna dina kontaktuppgifter nedan så att vi
kan kontakta dig!

Kontaktuppgifter:
Namn:

____________________________________________________________________________
Telefon:

____________________________________________________________________________
E-post:

____________________________________________________________________________
Information enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
Vi behöver samla in dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig och dela ut ditt deltagarpris. När du hämtat
ditt deltagarpris raderas alla uppgifter. Personuppgiftsansvarig nämnd är Tekniska nämnden. Vid frågor når du
vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se.

