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            Höörs 

Försköningsförening 

Allt För Höör 

*** 
kallar härmed till 

Årsmöte 
i Räddningstjänstens lokaler, Terminalvägen 1, Höör 

torsdagen den 6 april 2017  

kl. 18.30 
 

Efter sedvanliga mötesförhandlingar vidtar kvällens program.  

Lättare förtäring med dryck samt kaffe och kaka serveras till en kostnad av 50.- kr. p.p. 

 

Ornitolog på gästbesök 

Staffan Åkeby, tidigare Djurparkschef och känd ornitolog,  

kommer att berätta om Skånes Ornitologiska Förenings spännande verksamhetsgrenar:  

Falsterbo Fågelstation, Fågelskydd Spillepeng, Projekt Berguv, Storkprojektet,  

och Falsterbo Bird Show  

samt om hur det går för några karismatiska fågelarter i Skåne. 

.  

Välkomna! 
Styrelsen 
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Historik - Höörs Försköningsförening A F H (Allt För Höör),  
 

Föreningen bildades 1904 av några framsynta Höörsbor och skulle enligt stadgarna arbeta för 

försköning av Höör med dess omnejd. Den första styrelsen bestod av fabrikör Ferdinand Zadig, 

godsägare Henrik Zeuthen, doktor William Wåhlin, handlande Carl G Ericsson, postmästare Reinhold 

Pettersson, målarmästare Ludvig Knöös, fru Hilma Nilsson och fröken Augusta Pearsson med 

grosshandlare Håkan Andersson och rektor August Billing som ersättare. Som revisorer det första 

året verkade fröken Gerda Zadig och ingenjör Martin Olsson med fanjunkare Gustav Fernström som 

ersättare. Antalet medlemmar det första året var 79.  

 

Styrelsen beslöt att anhålla hos municipalfulllmäktige, som startat 1901, om tillstånd att få plantera en 

allé av fruktträd längs Järnvägsgatans hela sträckning och en lindallé längs gatan från 

järnvägsstationen förbi postkontoret under förutsättning att samhället planerar gatan och ersätter 

rännstenarna med kloaker. Vidare uppdrogs åt herrar Ericsson, Knöös och Pettersson att göra upp en 

plan för uppsättning av vägvisare vid korsvägar i Höörs närhet samt att förbereda utgivandet av en 

illustrerad beskrivning över Höör med omnejd jämte karta över trakten. Denna blev klar 1905 och 

trycktes i en upplaga av 2000 exemplar.  

 

På senare år har föreningen i huvudsak arbetat som en påtryckargrupp inom kommunen men har även 

bidragit ekonomiskt till flera aktiviteter i enlighet med de gamla stadgarna om försköning av 

samhället. Av hedersmedlemmen Sture Pettersson (1914-83) mottog föreningen en testamentsgåva. I 

samband med föreningens 80-årsjubileum 1984 överlämnades ett gåvobrev på 50 000 kr till 

kommunen att användas som en grundplåt till ett konstverk på Nya Torg.  Först 10 år senare kunde 

tanken förverkligas med hjälp av konstnären Gösta Nydahl. Konstverket benämnt "Hilding Rosenberg 

till minne" tillverkades av Modigs plåt i Malmö och placerades i fontänen på Nya Torg. Konstverket 

överlämnades den 21 juni 1995 på Hilding Rosenbergs 103-årsdag av föreningen till kommunen i 

närvaro av bl. a släktingar till tonsättaren (1892- 1985), som var son till trädgårdsmästaren på 

Bosjökloster slott.  

 

Tillsammans med Sparbanken, Köpmannaföreningen och Höörs kommun bidrog föreningen 1998 

ekonomiskt till den nuvarande ljusslingan som pryder Nya Torg under jul-och nyårshelgerna. Höörs 

kommun har åtagit sig den framtida skötseln av ljusslingan. Som ett led i föreningens 100-årsjubileum 

år 2004 anslogs 18 000 kr till ljusslingan på Gamla Torg och nästan lika mycket till förbättring av bron 

vid Gästgivaregården. Själva l00-årsdagen firades den 10 och 11 september, 2004 med arrangemang 

på Nya Torg för allmänheten och med jubileumsfest på Gästis i Höör, varvid de båda 

hedersordförandena Nils Munther och Sylve Öfström deltog tillsammans med ett 80-tal medlemmar.   

 

Under 2009 bidrog föreningen till konstverket Mittelen, som markerar Skånes mittpunkt och är 

uppfört av konstnären Lars Ekholm. Mittelen är beläget i västra delen av Höörs samhälle, vid de 

lämningar som finns kvar efter kvarnen vid Brännemölla. På Kulturkvartersdagen den 6 juni 2010 

deltog föreningen med en ”rondellhund AFH” (tillverkad av Göthe Nilsson) som placerades i 

minirondellen i Kulturkvarterets grönstråk. Under 2011 har föreningen bidragit med 

försköningsinsatser i samband med Nya Torgs ombyggnad i form av vägvisare i gjutjärn samt extra 

vatten och belysning till fontänen, till en kostnad om ca 45 000 kr. Föreningen har även bidragit till 

blomsterarrangemang på Nya Torg i samband med Kulturnatten 7 oktober till ett belopp om cirka 

5000 kr. 

 

Vid den nya nedgången under järnvägen, sett från Bangårdsgatan, har föreningen under 2013 bidragit 

med bronsdekorationer i parkdelen, bestående av djurfigurer på två socklar, den ena en rävmamma 

med rävungar och den andra, en utter. Året därpå tvingades föreningen dessvärre bekosta en ny utter, 

som ersättning för den som stals från utsmyckningen. Under åren 2015-16 har föreningen främst 

arbetat med de nya projekten ”Nils Ludvigs plats” och ”Walk of Fame” 

 

Vidare information om föreningen, samt medlemsinfo och kontaktinfo till styrelsen har lagts ut på 

hemsidan www.skonahoor.se 

http://www.skonahoor.se/

