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Emma kandidat till idrottspris
ÄNGELHOLM. Emma Wahl-

ström. Så heter Idrottsringens
kandidat till Sparbanksstiftelsen Skånes idrottsledarstipendium på 100 000 kronor.
Emma Wahlström är knuten till innebandyklubben
(IBC) i Ängelholm.
– Hon tränar flickor 13 och
16 år med stor entusiasm och
är en värdig representant för
den stora vintersporten innebandy, säger Lars Wahlgren,
som är ordförande i Idrottsringen.
Emma fyller 19 år om några
veckor.
LIV OCH
RÖRELSE.
Monika Cedervall sorterar
bland barnböckerna. Vid
bordet sitter
Maria Höglund med
sonen Felix,
medan dottern
Vera härjar på
golvet.
Foto: MATS
ROSLUND

Samlingspunkt för gammal och ung
Varje filial har en egen budget
och för Höja ligger den på 900
kronor i månaden.
– När det gäller skönlitteratur kan det hända att vi har
böcker som inte finns på
huvudbiblioteket.
– Fackböcker är dyra att köpa in, men där har vi tillgång
till de som cirkulerar runt på
filialerna och som finns till utlåning under tre månader. Det
kan handla om allt från trädgård till psykologi.

Följ med på en rundtur
bland Ängelholms filialer
Tidigare avsnitt: 11.9, 15.9, 19,9,
23.9, 27.9, 3.10, 6.10

HÖJA. Eftermiddagssolen ly-

Många av faktaböckerna finns
för utlåning i tre månader, innan
de går vidare till någon annan filial.

Jag har alltså inte kommit
längre än till Höja, säger hon
och verkar inte särskilt ledsen
över det.
Redan före 1906 fanns det ett
bibliotek i Höja, då som ett gemensamt skol- och församlingsbibliotek.
Det var inrymt i skolan fram
till 1952, då det hamnade i
bygdegården. Där har det flyttat runt i huset, innan det fick
sin fasta plats i bottenvåningen.
Läget mitt i byn, just intill
kyrkan, gör att de få samlings-

Nu är det snart dags för vår årliga direktförsäljning av belysning!
Reservera 28/10 och 29/10 om Du vill fynda bland våra prover och restpartier.

Generösa öppettider:
28/10 kl 10-19 och 29/10 kl 10-15
Välkommen!

HÖSTREA

50%
på massor av varor
Ett parti duntäcken
(ord. 1295:-)

499:-

under

1/2
priset!

Ett parti dunkuddar
(ord. 499:-)

199:-

Vi gör plats för julens nyheter!

Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller så långt lagret räcker dock längst t.o.m. 22/10.

Regementsvägen 3, 254 57 Helsingborg

Biblioteket
i Höja är inrymt i bygdegården
i byns
centrum.

Hans Jonsson

Skånes innebandyförbund bedriver talangutveckling för
flera åldrar ute i distriktet.
Emma Wahlström har varit
engagerad för 15-åringarna,
men även för 13-åringarna, där

hans.jonsson@hd.se
Tel 0431-842 75

ICA-Arons • Hjärnarp
Våra öppettider: Månd-Fred 8.30 -19 • Lörd 8.30 -16 • Sönd 10 -16
Gäller t.o.m. den 16/10-05

Tel 0431-45 40 06

Vid köp av andra
varor för minst
150:- får du köpa

en back läsk,
lättöl, vatten
för endast

Delikatessen 0431-45 46 00

Nescafé

Mellanrost Lyx

Att jobba på ett litet bibliotek
innebär att man känner nästan alla som tittar in.
– Om det kommer någon
som jag inte känner igen undrar jag om det är någon nyinflyttad, eller kanske någon
från stan, säger Monika Cedervall.

200 g

max
1 back

max 2

Knorr sås Katrinea´ 3-pack

max 1 köp

plommon
Sun maid, 500g

3 pkt

Bosse Nilsson

punkter som finns är väl koncentrerade. Det är liv och rörelse både i församlingshemmet och på biblioteket.
Vid ett bord sitter Maria Höglund med sonen Felix, fyra och
ett halvt år, medan ettåriga
dottern Vera kryper omkring

på golvet. Och de betraktar sig
som stamgäster.
– Vi lånar böcker och spelar
spel, eller bara umgås, säger
Maria.
I Höja är det ofta de nya böckerna som lockar, allt beroende
på vad Monika Cedervall har
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Monika Cedervall har jobbat
här sedan fyra år, men hennes
erfarenhet av biblioteket
sträcker sig längre tillbaka än
så.
Hon började nämligen som
låntagare just i Höja.
– Jag är född och uppväxt i
byn och bor fortfarande kvar.

hon haft fulla ansvaret för en
zon.
Sparbanksstiftelsens stipendium är på 100 000 kronor,
varav 20 000 kronor går till
idrottsledaren
personligen
och 80 000 kronor går till
klubben där ledaren är verksam.

bestämt sig för och har råd att
köpa in.

BIBLIOTEKET I BYN 8

ser in genom den öppna dörren.
På mattan i entrén står några
skor, vilket tyder på att en del
besökare redan har hittat till
biblioteket i Höja, kommunens näst minsta filial med
runt 3 800 böcker.
– Tillströmningen är lite
ojämn, men just i dag är här
folk, säger biblioteksassistenten Monika Cedervall. Det är
mest barnfamiljer som kommer hit, men även en del pensionärer. De i åldrarna däremellan ser jag nästan aldrig
till.

Hon spelar i IBC:s utvecklingslag, men är för tillfället
utlånad till innebandyklubben i Åstorp.
Utöver tränarsysslan hinner
hon med fyra egna träningspass per vecka. Säsongen
2002/2003 drabbades hon av
en korsbandsskada, som troligen spolierade litet av den egna karriären.

Köp progressiva glasögon,
få enkelslipade på köpet.
Köp ett par kompletta progressiva glasögon med de bästa
glasen så får du ett par enkelslipade på köpet (värde ca
1 590 kr). Välj mellan läsglasögon eller avståndsglasögon*.
Välkommen till Synsam – En Riktig Optiker.
*Styrkeomfång +/-6, cyl.2. Progressiva glas kostar mellan ca 4 500-6 500 kr,
beroende på bl.a. design och tillval. Erbjudandet gäller den 26/9-22/10 2005 och
kan ej kombineras med andra erbjudanden.

HELSINGBORG · SÖDERGATAN 22 · 042-24 13 50 · RÅÅVÄGEN 24
042-26 18 70 · KULLAGATAN 31 · 042-13 29 00 · LANDSKRONA
JÄRNVÄGSGATAN 25 · 0418-240 30 · ÄNGELHOLM · JÄRNVÄGSGATAN 1-3
0431-128 15 · HÖGANÄS · KÖPMANSGATAN 7B · 042-33 32 55

Max 3 pkt

bo.nilsson@hd.se
Tel 0431-842 29
Reservation för slutförsäljning!

