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Veckans husdjur
Tussi – fjärils-
jägaren
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KULLABYGDENS SMÅDJURSKLINIK
Kirurgi
Medicin
Tandläkare
Röntgen

Ultraljud
Beteendevård

Hembesök
(tex vid avlivningar)

I Veterinärbutiken i Höganäs
finns foder och tillbehör

till hund, katt och smådjur!

KLINIKEN
mån-tis 8-16
ons 13-17
tor-fre 8-16
lunchstängt 12-13

BUTIKEN
mån-fre     10-18
lör            10-13

SYNSAM HÖGANÄS · KÖPMANSG 7B · 042-33 32 55

ÖPPETTIDER: VARD. 09.00-18.00, LÖRD. 10.00-14.00

Välkommen!
Besök våra växthus och upplev 
hur riktiga tomater ska smaka

Vi erbjuder ett 80-tal 
välsmakande sorter odlade helt 

utan bekämpningsmedel.

Hos oss är tomater mer än bara 
mat – de är fulla av upplevelser!

WWW.VIKENTOMATER.SE

TEL 042-400 00 35

Du hittar oss strax utanför Viken,  
ca 2 mil norr om Helsingborg och 

strax söder om Höganäs.

ÖPPETTIDER:

Mån-fre 7-18

Lör 9-14, Sön 9-12

kampjujutsu

Ungdomsgrupp 13–17 år + vuxna· Huvudinstr: Micke Korths, VM 3:a Combat

Höganäs simsällskap tog hela 16 medeljer i helgens tävling. Foto: Lins Ahlin

EKONOMI. Medan 58 pro-
cent av landets 290 kommu-
ner har haft ökade utgifter
för ekonomiskt bistånd un-
der årets sex första månader
har de utbetalda socialbi-
dragen i Höganäs minskat
med tolv procent under
samma period.

Vilket Anita Hansson, en-
hetschef för ekonomi- och
flyktingmottagningen i
Höganäs tillskriver samarbe-
ten både regionalt och lo-
kalt. Samtidigt som hon på-
pekar att läget kan vara på
väg att vända redan i höst.
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Minskade
socialbidrag
i Höganäs

Ont om platser
på kyrkogården
BEGRAVNING. De gamla
delarna av kyrkogården
är populärast. Där är ock-
så bristen på kistplatser
påtaglig.

– Det är brist på kistplat-
ser, särskilt på de äldre de-
larna av kyrkogården., sä-

ger Johan Stenberg som är
förman för kyrkogården.

I Höganäs finns det dock
gott om plats i utkanten
av kyrkogården. Där är
det dock få som vill begra-
vas.
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SIMFRAMGÅNG. Höganäs
simsällskap anordnade i
helgen som gick Ungdoms
GP där åtta klubbar från

norra Skåne deltog. HSS
ställde upp med 32 aktiva
unga simmare och många
av dem gjorde bra ifrån sig.

Det blev flera fina resultat
när tävlingen summerades.

Totalt blev det 16 pallplat-
ser för stadens simtalanger

när helgen sammanräkna-
des.
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Många medaljer när HSS tävlade
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