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A16 SKÅNSKA DAGBLADET n TISDAG 9 FEBRUARI 2016

n BIBLIOTEK
Höör: Öppet kl 10-19. N Rörum: Öppet kl 15-18. Tjör-
narp: Öppet kl 15-19. Snogeröd: Öppet kl 16-18
n PENSIONÄRER
PRO: Släktforskning kl 9-12, Storgatan 7, Windows 10 
kl 13.30-16, Storgatan 7. Seniordans, kl 17-19, Älvkullen 
stora salen. 
n BAD
Höörs bad och sportcentrum: Öppet kl 06.30-11.00 och 
16-20.30.
n FÖRENINGAR
Höörs Bridgeklubb: Årsmöte samt poängtävling, kl 
18.30.
HRF Höör: Batteriförsäljning på Kungshällan kl 10-12. 
Länken Höör: Öppet kl 18-20 på Kungshällan. Jourte-
lefon 0739-081146. Höörs schacksällskap : Schack på 
Kungshällan kl 19. Gäller udda veckor. Erikshjälpen: 
öppet kl 14-18, Inlämning alla dagar utom söndagar.
n ÖVRIGT
Höörs Bridgeklubb: Poängtävling kl 18.30.
Mötesplatsen Tillsammanscaféet: kl 19-21, Eriksgatan 
6 (Betelkyrkans cafédel). Skånes djurpark: Stängt för 
säsongen. Höörs Turistinformation: Öppet kl 07.30-
16.30, lunchstängt kl 12-12.45, kommunhuset, Söderg 
28. Berggrenska gårdens café och museum: Öppet kl 
11-16. Konsumentrådgivning: Kl 9-11.30 och 13-15. Te-
lefon. 625 40. Bosjökloster: Slottspark och trädgårdar 
kl 10-17. Familjerådgivning : tidsbokning 046-356968. 
Samarbetssamtal : för särlevande föräldrar, tidsbokning 
0413-28423. Kriscentrum : för Mellersta Skåne mot 
våld i nära relationer (män, kvinnor och barn) tfn 046-
355071 mån-fre kl 11-12. 

HÖÖR i dag
Redaktionen tillhanda senast kl 9 dagen föRe publiceRing.

noteRat
tipsa oss: 0413-693 21

Hyresgästen tog möblerna 
KARLARP. Husägaren hyrde ut sitt hus till en 
52-årig kvinna. Men när kontraktet gick ut läm-
nade hyresgästen inte tillbaka nycklarna. Kvinnan 
hade dessutom stulit diverse möbler och träd-
gårdsredskap från huset. En polisanmälan om 
stöld och egenmäktigt förfarande har lämnats in 
till Höörpolisen.

Hittade sovande man i stugan
HÖÖR. Mannen hade inte varit i sin stuga i Gun-
narp sedan i slutet av november, och bestämde 
sig för att köra ut och titta till den en dag förra 
veckan. När han kom fram upptäckte han att 
fönstren var förtäckta. Inne i stugan låg en okänd 
man och sov.

Stugans ägare väckte inkräktaren och undrade 
varför han låg och sov i hans stuga. Den miss-
tänkte pratade dålig engelska, och mannen be-
stämde sig för att ringa efter polisen.

Då började den okände personen att packa 
ihop sina saker och sprang iväg ut i skogen. Stug-
ägaren försökte förgäves stoppa honom.

Polisen anlände till platsen en stund senare, 
men då var den okände mannen redan borta. En 
anmälan om olaga intrång har upprättats.

En liknande händelse inträffade ett par dagar 
senare i Tjörnarpstrakten. 

En misstänkt person hade olovligen tagit sig 
in i ett fritidshus och sovit där. Den misstänkte 
påträffades inne i stugan av en polispatrull. Det 
visade sig vara en 18-årig yngling. Han greps och 
anhölls.

Bil i Tjörnarp totalt utbränd
TJÖRNARP. En bil totalförstördes i en brand vid 
Prästtorpasjön i Tjörnarp vid 20-tiden den 4 fe-
bruari. När polis och räddningstjänst anlände till 
platsen var bilen redan helt utbränd.

Plånbokstjuv slog till
HÖÖR. En man i 60-årsåldern blev bestulen på 
sin plånbok på Preem i Höör den 5 februari. Det 
var mycket folk i butiken vid tillfället. Mannen 
hade plånboken i jackfickan. När han skulle be-
tala upptäckte han att den var borta.

HÖÖR
I filmvärldens metropol 
Hollywood ligger kän-
disnamnen på parad 
längs trottoarerna och 
för evigt ihågkomna 
genom den stensatta 
”Walk of Fame” som 
blivit världsberömd.

Nu kan Höör få en 
liknande minnesgata 
där lokala berömdheter 
inom olika branscher 
ska hyllas.

Det är Höörs Förskönings-
förening som nu föreslår 
kommunen att man ska 
anlägga en ”Walk of Fame” 
på trottoaren på Södra 
Torggatans östra del.

Föreningens tanke är 
att man på trottoaren ska 
anlägga namnplattor gjor-
da av exempelvis mäss-
sing, med namn på kända 
Höörsbor.

I förslaget menar man att 
personerna som hyllas på 
namnplattorna kan vara 
personer som blivit kända 
genom stora insatser inom  
konst- kulturlivet, inom 
idrott, politik eller andra 
områden.

Det skulle också kunna 
vara personer som på 
andra sätt medverkat till 
samhällets utveckling och 
trevnad, skriver man i för-
slaget till kommunen.

– Vi har ju en lång rad 
kända personer som skulle 
kunna honoreras, menar 
föreningens ordförande 
Pehr-Ove Pehrsson, som 
även varit kommunalråd i 
Höör.

Hoppas du på en pla-
kett där Per-Ove Pehrs-
son hyllas?

- (skratt) Nej, det har jag 
inte ens i min vildaste fan-
tasi haft en tanke på, svarar 
han.

I förslaget lyfter man 
istället fram några exem-
pel på tänkbara namn på 
historiska personer från 
Höörs kommun och som 
skulle kunna förevigas på 
namnplattorna. 

Bland dem finns tonsät-
taren Hilding Rosenberg, 
folkmusikern John En-
ninger, författaren Nils 
Ludvig Olsson och kom-
positören och pianisten 
Viggo Edén.

Föreningen menar att 
det inte nödvändigtvis be-
höver vara någon historisk 
person utan lika gärna en 
nu levande person som är 

värd att uppmärksammas.
Pehr-Ove Pehrsson tror 

att en minnesgata av den 
här typen skulle bidra till 
att sätta ett positivt fokus 
på Höör och vara något 
som Höörsborna kunde 
känna stolthet över.

– Det är många fakto-
rer som bidrar till att man 
känner identifikation med 
sin kommun, menar Per-
Ove Pehrsson som är noga 
med att understryka att 

idén till initiativet kommer 
från Katarina Nyman i sty-
relsen.

Föreningens tanke är att 
presentationen och av-
täckningen av namnplat-
tan skulle kunna bli en 
tradition som sker under 
högtidliga former, till ex-
empel under kulturnatten.

Per-Ove Pehrsson hop-
pas att det inte ska dröja 
alltför länge innan Höörs 

egen ”Walk of Fame” kan 
bli verklighet.

– Jag hoppas att vi kan 
få till en diskussion med 
kommunen rätt snart. Man 
kanske skulle tänka sig att 
det blir invigning under 
kulturnatten i höst?

Jill Andersson (S) är 
ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden. Hon har 
inte hört talas om förslaget 
men är positivt inställd.

– Jag tycker det låter 
som ett väldigt roligt för-
slag men sedan måste man 
alltid se om det är förenat 
med stora kostnader som 
kommunen ska står för.

Toomas Laagus
0704-14 25 21, toomas.laagus@skd.se

Föreslår en minnesgata 
med byns berömdheter

   n HYLLNING. ”Walk of Fame” med kända Höörsbor 

Tonsättaren och dirigenten Hilding Rosenberg skulle kunna vara en person som får sitt namn 
förevigat, menar Höörs Försköningsförening som nu föreslår en ”Walk of Fame”.         ARKIVBILD

Kompositören Viggo Edén är 
ett annat exempel på namn 
som man nämner i förslaget.

Höör har en lång rad kända personer som är värda att hyllas 
med en namnplatta, menar Pehr-Ove Pehrsson som är ord-
förande i Höörs Försköningsförening. 

DET ÄR MÅNGA FAK-
ToRER SoM BIDRAR 
TILL ATT MAN KÄN-
NER IDENTIFIKATIoN 
MED SIN KoMMUN.


