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Utflykter med Kivi, 

Anmäl er på nr: 28474 efter kl:16.30 eller 

28459 och då svarar Bengt-Åke. 
Avfärd från Coop parkering 13.00 om inget annat står. 
 

15/5 Vi går en vårtur vid Orup 

 

22/5 Åker vi till Rövarkullan som ligger mellan Rolsberga 

och Löberöd. Har varit ett gammalt dansställe med höga 

sluttningar med Braån som slingrande rinner där fram. 

Finns en gammal välbevarad stenvalvsbro där. 

 

5/6 Åker vi till Allarps bjär, som ligger norr om Hallaröd. 

Det är resten av en vulkan. Rester av stelnad magma 

som aldrig hann välla ur kratern när vulkanen slocknade. 

En sen kväll kan man se den ovanliga fladdermusen 

Barbastell som har sina jaktmarker i resarvatet. 

 

12/6 Vi tar en tur till Trollsjöparken i Eslöv. Kostnad  

20Kr. 
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24/4  Vi åker till Trollenäs Slott utan för Eslöv. 

           Bilkostnad: 20 kr. 

8/5    Vi tar en tur till Skäralid, Kopparhatten och tittar 

           på utsikten och de nyutslagna boklöven. Det finns 

           möjlighet att köpa fika i restaurangen om man vill. 

           Bilkostnad: 20 kr. 
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Du får (detta är Rubrik 3 i formatmallen) 

 I sidhuvudet får du ta bort datum och sida (men inte flytta på placeringen).  

 Sektor (under logotypen) behöver anges i de flesta fall, medan möjligheten att 

ange Avdelning på raden under Sektor (exvis planavdelningen, Enebackeskolan) 

ska ses just som en möjlighet. 

 Du kan såklart också ta bort mottagare (namn, adress osv) om det inte behövs 

Du får inte 

 Ta bort, flytta, ändra storlek eller förvanska Höörs kommuns logotyp. Låt den vara! 

 Flytta placeringen av datum och sidnummer osv. De har sin givna plats. 

 Använda andra typsnitt än Höörs kommuns typsnitt Clear Sans och Yanone 

Kaffesatz. Clear Sans kan dock bytas mot Arial om Clear Sans saknas. 

 Flytta marginaler 

Du ska 

 Kontrollera och anpassa informationen i sidfoten så att avsändaruppgifterna 

stämmer, men du får inte flytta informationen, eller ändra storlek och typsnitt. 

 

Nu kan ta bort den här informationen och börja skapa ditt dokument. 

 

 

Namn Efternamn 
Titel 

0413- 

namn.namn@hoor.se 

 


