
   

Verksamhetsåret 2017 
 
Det tilltänkta arbetet med att tillskapa någon form av försköning i grönområdet intill kommunhuset har inte 

kunnat förverkligas och projektet ”Nils Ludvigs Plats” har förklarats vilande.  Den tidigare uppförda vägvisaren 

på Nya Torg har nu flyttats från sydvästra hörnet till en lämpligare plats mitt på torget. Tillsammans med 

Skånska Akademiens Vänförening, Höörs Kommun och Stiftsgården Åkersberg har första steget tagits att 

försöka bredda intresset bland kulturintresserade i Höör för konceptet ”Skånes Mitt”. Fortsättning följer. 

 

”Walk of Fame” har etablerats på Nya Torg i samarbete med Höörs Kommun. Det skedde den 15 september 

då fyra mottagare, varav två postumt, erhöll den åtråvärda utmärkelsen under en festlig ceremoni med tal av 

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Netterheim och AFH:s ordförande Pehr-Ove Pehrson. 

Försköningsföreningen bekostar blästringen av namn. Höörs kommun ansvarar för skötseln av plattorna och för 

att den dokumentation som finns om personerna finns tillgänglig för allmänheten vid kommunens 

turistinformation, på biblioteken och på kommunens hemsida. 

 

I fortsättningen skall namnet på den person, som tilldelats en platta, tillkännages redan på Nationaldagen den 6 

juni. På kulturnatten samma år sker invigningen med en ceremoni. Utmärkelsen måste inte vara årligen 

återkommande utan kan delas ut vid behov.  

 

Vår kassabehållning uppgick vid årsskiftet till 64,000 kr. Vi har ett fondvärde som uppgick till 122,000 kr i 

marknadsvärde. Utförligare information om ekonomin fås på årsmötet. 

 

Styrelsen har haft sju möten under året och haft följande sammansättning: 
 

Ordförande Pehr-Ove Pehrson (2011)  Vald 2 år (17-19) 

Vice ordf. Göran Dahlgren  (2016)  Vald 2 år (16-18) 

Sekreterare Bo G Lindgren (2015)  Vald 2 år (17-19) 

Kassör Michael Andersson (2003)  Vald 2 år (17-19) 

Ledamot Katarina Nyman (2015)                            Vald 2 år (17-19) 

Ledamot Ulla Axelsson (2016)  Vald 2 år (16-18) 

Ledamot Martin Svansjö (2016)                          Vald 2 år (16-18) 

 

Revisor Gert Hörberg (2003) 

Revisor Birgitta Almlund (1994) 

Rev ers Inger Wiberg (2005) 

 

Valberedning:   Ellinor Dahlgren (2015) sammankallande, Catharina Sollerhed (2014), en plats vakant,  
 

Medlemmar 
Föreningen hade vid 2017 års utgång cirka 270 medlemmar. Hedersmedlem är tidigare ordförande Sylve 

Öfström, Ystad, (1976-89). Styrelsen välkomnar fler medlemmar i föreningen och uppmanar alla nuvarande att 

fortsätta värva fler i sin bekantskapskrets. 
 

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften är symboliska 50 kr per medlem och år. Avgiften för 2018 skall erläggas till bankgiro  

385-0427 - eller senast kontant vid Årsmötet. 
 

Framtiden 
Styrelsens ambition är att driva föreningen i en skapande anda för att på olika sätt försköna Höör med omnejd. 

Donationer, andra gåvor och idéer om nya projekt mottages tacksamt för att användas i föreningens verksamhet. 
 

Tack 
Föreningen framför sitt tack till våra medlemmar, till Höörs kommun samt till företag och enskilda personer som 

på olika sätt stöder föreningens verksamhet. 

 

– Tack för att Du är med och förskönar Höör – 

 
 



   

Walk of Fame 2017 
Motivering till utmärkelsen: 

H65, Damlaget, Guldmedaljörer och Svenska Mästare 2017 För att med “blod, svett och tårar” 

bärgat SM guld i handboll 2017 genom en mirakulös 10-målsvändning mot LUGI och vinst mot mesta 

mästarna Sävehof i finalen, en beundransvärd insats och en unik prestation i Höörs idrottshistoria. 

Händelsen har skapat stor glädje bland invånarna och har definitivt satt Höör på kartan både 

nationellt och internationellt. 

Peps Persson, musikant & speleman, som växt upp och levt i Tjörnarp- För att han tog bluesen och 

reggaen till Sverige, Skåne och Tjörnarp, och är en del av Sveriges musikliv sen flera decennier, 

inspirerad av såväl Bob Marley som Edward Persson, men som även fascinerats av arabisk och 

afrikansk musik. En legend redan idag, som kallar sig musikant eller speleman hellre än musiker. 

Hilding Rosenberg – tonsättare, född och uppväxt på Bosjökloster (1892-1985) 

För att han som den svenska Modernismens fader, blev en förgrunds gestalt i modern svensk musik. 

Andra ledande tonsättare som Karl-Birger Blomdahl, Ingvar Lidholm och Sven-Erik Bäck, som senare 

satte sin prägel på svensk tonkonst, var alla Hilding Rosenbergs elever. Han skrev Operor, symfonier 

och stråkkvartetter men också tolvtonsmusik och filmmusik. Han var dessutom under en period 

dirigent och kapellmästare vid Kungliga Operan i Stockholm och gästdirigent i många europeiska 

länder - även i USA.  

Nils Ludvig Olsson – verksam i Höör alltsedan 1917. (1893-1974) 

För att han, som mångsidig lärare, folkbildare, uppskattad spelman, skald & tidningsman har spritt 

kultur och glädje omkring sig och hängivet vårdat vårt språkliga skånska kulturarv med dikter på 

bygdemål. Förälskad i naturen och Ringsjöbygden har han på ett kärleksfullt sätt beskrivit vår 

mellanskånska natur i välklingande poesi och på film! 

***** 

”Walk of fame” finns till för att lyfta fram, hylla och uppmärksamma viktiga 

personer, som betytt/betyder mycket för kommunens utveckling. Walk of fame är också en 

viktig del i marknadsföringen av kommunen. Utsedd person ska ha eller ha haft anknytning 

till Höör på något sätt och tillfört kommunen bestående mervärden. 

Detta projekt nu kommit till stånd i samarbete med Höörs Kommun. Försköningsföreningen 

bekostar blästringen av namn och ersätter även förstörd platta.  Höörs kommun ansvarar i 

sin tur för skötseln av plattorna och för att den dokumentation som finns om personerna 

finns tillgänglig för allmänheten vid kommunens turistinformation, på biblioteken och på 

kommunens hemsida. 

I fortsättningen skall namnet på den person, som tilldelats en platta, tillkännages redan på 

Nationaldagen den 6 juni. På kulturnatten samma år sker invigningen med en ceremoni. 

Utmärkelsen måste inte vara årligen återkommande utan kan delas ut vid behov. 

Allmänheten får mycket gärna lämna förslag.  

Hjälp oss försköna Höör. Alla kan bli medlemmar. Gå in på vår hemsida 

www.skönahöör.se och läs mer. (2017-09-15AFH/pop/2017-09-15) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapellm%C3%A4stare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungliga_Operan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dirigent
https://sv.wikipedia.org/wiki/USA

