Välkommen till Nyköping.
Hej!
Snart är det den 20 maj och dags för rundturen i Nyköping. Här kommer hålltiderna för dagen och annan information.
Program för dagen

Parkering och barnvagn

09.15 – 9.45 Vi möter upp vid Nicolaiskolans parkering infart
från Västra Kvarngatan.

Du parkerar gratis på Nicolaiskolans gård, du får ett tillstånd
av oss på plats. För er som har barnvagn: på bussen och båten
finns begränsad plats, jag ber er därför att lämna vagnen i bilen.

09.30 – 10.00 Samling i Nyköpings Stadshus, vi bjuder på kaffe
och bulle.

Toaletter

10.00 – 11.00 Bussrundtur – vi berättar om nya bostäder, tomter
och bostadsområden i Nyköping (turen avslutas i hamnen).

I Stadshuset, Rådhuset, i hamnen och på båten finns toaletter
men det finns ingen wc på bussen.

11.00 – 12.15 Båttur – se Nyköping från vattnet. Vi åker med
båten M/S Storsand. Ombord finns personer från kommunens
avdelningar Mark & Exploatering, HR-avdelningen och Barn
Utbildning Kultur.

Mer kul den 20 maj

12.15 – 13.00 Promenad till Stadshuset. Kristina berättar om
vad som är på gång i Nyköping. Möjlighet att åka buss finns
också. Båda turerna går från hamnen till Stadshuset.

kl. 10 - 16 Upplevelsetorg på Stora Torget en del i Turista hemma
dagarna här får du tips & idéer till sommarens utflykter. Här berättar
vi mer om bland annat Gästabudsåret 2017.

13.00 – 14.00 Avslutning i Stadshuset med möjlighet till
frågestund om bostäder, arbetsmarknad och barnomsorg.
Vi bjuder på lunchsmörgås. Politiker och tjänstemän finns på
plats i Stadshuset.

kl. 11 - 15 Skaparverkstad för barn på Barnkulturcentrum, Prästgatan 12.

Vägbeskrivning med bil norrifrån
Ta av motorvägen vid avfarten mot Nyköping C/Lasarettet.
Följ skyltning mot centrum. Passera en lasarettet, en rondell,
en viadukt och ett trafikljus. I rondell därefter, ta vänster mot
Rosvalla. Ta sedan höger i nästa rondell in på Hospitalsgatan.
Fortsätt förbi Stora torget och sväng sedan vänster in på Västra
Kvarngatan. Sväng vänster in på Nicolaiskolans gård där ni
parkerar gratis under dagen.

kl. 11 - 14 Lördagsöppet på Stora Torget och i Stadshuset med
tema Nyköping växer. Politiker och tjänstemän finns på plats för
att svara på frågor.

Fiskisläpp, runt lunchtid släpps havsöringar i Nyköpingsån vid Pelles
Lusthus.

Kanske vill du komma tidigare eller stanna längre?
Hotell och evenemang finns på www.nykopingsguiden.se
Varmt välkommen till Nyköping!
Kristina, Nyköpings kommun, Tfn 0155–45 70 14
E-post kristina@nykoping.se

