
NYinflyttad
2018

www.gastabudstaden.se

www.gastabudstaden.se

Välkommen till
Gästabudstadens Stadsnät
Huvuddelen av alla bostäder i Nyköping är anslutna till Gästabudstaden. Hur det ser ut för ditt 
nya boende kollar du med hyresvärden, tidigare ägare av din bostad eller på gastabudstaden.se

I vårt fiber-nät finns de flesta av Sveriges ledande leverantörer av Internet, TV och Telefoni.  
Tillsammans erbjuder de Nyköpings största utbud av bredbandstjänster. Den stora konkurrensen 
innebär bra villkor för dig.

När du vill beställa tjänster så kontaktar du önskad leverantör. 
På gastabudstaden.se finns kontaktuppgifter och mer information. 

Internet 
och TV 

via fiber
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Som kommunstyrelsens ordförande hälsar 
jag dig hjärtligt välkommen till Nyköping.

Nyköping är en bra plats att leva och verka i. Vårt 
läge utmed kusten med attraktiva bostäder och 
uppväxtmiljöer i kombination med närheten till 
storstadens arbetsmarknad och utbud gör att allt 
fler människor väljer att flytta hit. Byggandet av 
snabbtågsförbindelsen Ostlänken är också positivt 
för kommunens tillväxt. Redan nu har vi tack vare 
citytunneln fått fler avgångar mellan Nyköping och 
Stockholm och Norrköping.  

Kommunen har en god ekonomi och vi har 
därför möjlighet att utveckla servicen till invånarna. 
En bra skola och en trygg omsorg om de äldre är 
grunden, vi satsar också på livets goda. Nyköping 
har ett fantastiskt kultur- och föreningsliv som vi är 
stolta över. Nyköpings Arenor med flera högklassiga 
anläggningar lockar över ett par miljoner besökare 
varje år. Nyköpings hamn, skärgården och den 
fina stadskärnan är några av ostkustens populäraste 
semestermål.

Vi jobbar målmedvetet med att skapa bättre för-

utsättningar för boende, företagande och kommuni-
kationer. I kommuns budget för 2018 lyfter vi fram 
skola, omsorg, social sammanhållning och hållbar-
het. Arbetet med Nyköpings resecentrum prioriteras 
liksom att öka byggandet av bostäder. 

Hör gärna av dig till Kommunservice i Stadshu-
set, 0155 - 24 80 00 om du har några frågor eller 
vill veta mer om vår kommun. Du kan också hitta 
det mesta på webbplatsen, www.nykoping.se där 
vår service naturligtvis är tillgänglig dygnet runt. 
Här hittar du också en guide för nyinflyttade som 
berättar om kommunens service och om hur du kan 
vara med och påverka utvecklingen i Nyköping. Du 
är också välkommen på någon av våra träffar för 
nyinflyttade. Håll utkik efter inbjudan som kommer 
med posten. 

Vill du veta mer om allt som finns att se och göra 
i Nyköping, besök www.nykopingsguiden.se.

Med vänliga hälsningar

Urban Granström
kommunstyrelsens ordförande

Välkommen till Nyköping! 

Bra 
läge
Nyköpings läge kombinerat med bra 
kommunikationer gör att det är lätt att 
ta sig hit med bil, tåg, båt och flyg.

Snabbare tågförbindelser
Ostlänken är en planerad 150 km dubbelspårig 
järnväg för snabb persontrafik mellan  Södertäl-
je och Linköping. Det är också Sveriges största 
samhällsutvecklingsprojekt och första delen av 
en ny stambana för höghastighetståg. Ostlän-
ken innebär flera tåg i timmen och en restid 
mellan Nyköping och Stockholm på 40 minu-
ter. I dag når du Stockholm på cirka en timme 
och Norrköping på cirka 40 min.

Det är Trafikverket som planerar och bygger 
järnvägen. Planerad byggstart är 2017 med tra-
fikstart 2028. I Nyköpings kommun planeras 
för två resecentrum, ett i Nyköping och ett vid 
Skavsta flygplats. 

Nyköpings resecentrum
Ett nytt resecentrum planeras för att samlokali-
sera buss- och järnvägsstation och skapa en ef-

fektiv bytespunkt mellan alla trafikslag. Nykö-
pings resecentrum placeras i korsningen Södra 
Bangårdsgatan – Brunnsgatan. Byggstart sker 
tidigast 2020.

Stockholm Skavsta flygplats
Varje år reser ungefär 2 miljoner personer till 
och från flygplatsen. Det gör den till Sveriges 
tredje största flygplats sett till antalet resenärer 
i utrikestrafik.

Verksamheten är inriktad på reguljär inter-
nationell passagerartrafik och 2017 fanns drygt 
45 direktlinjer till destinationer i hela Europa. 
Flygplatsen drivs på strikt kommersiell basis. 
Stockholm Skavsta är skandinavisk bas för Ry-
anairs lågprisflyg med över 30 linjer till allt från 
storstäder som London, Paris, Rom, Bryssel, 
Barcelona och Milano till semesterorter som 
Teneriffa, Chania, Zadar, Palma och Alicante. 

Flygbolaget Wizz Air erbjuder också lågprisflyg 
främst till Central- och Östeuropa, bland annat 
Gdansk, Budapest och Belgrad.

Flygplatsen har under de senaste åren ut-
vecklats med nya linjer, större terminal, parke-
ringsytor, hotell och utökad trafik. Stockholm 
Skavsta flygplats är en tillväxtmotor för hela 
regionen.

Knutpunkt
13 kilometer motorväg från Nyköping ligger 
Oxelösunds djuphamn, en isfri hamn med en 
kort insegling som innebär säker navigering 
och sparade kostnader. Hamnen har utmärk-
ta järnvägs- och vägförbindelser. E4:an binder 
ihop Stockholm – Nyköping – Norrköping på 
ett effektivt sätt. Riksvägarna 52 och 53 leder 
in mot Katrineholm och Eskilstuna och vidare 
mot västra Sverige.

Urban Granström.                                  Foto: Fredrik E Laaksonen

Välkommen till kommunservice 
i Stadshuset

Welcome to the Municipality 
of Nyköping!
If you need information in English, please 
call us at +46 155 24 80 00 and ask to be 
redirected to someone who can help you.

Välkommen till Nyköpings kommun!
Om du behöver information om kommu-
nens verksamhet på arabiska, engelska, soma-
liska, persiska, spanska eller swahili  kan du 
kontakta Kommunservice Brandkärr.
Där kan du få prata med en samhälls-
vägledare som talar ditt språk.
Telefon: 0155-45 78 88

Ku soo dhowoow Degmada Nyköping!
Haddii aad u baahato warar iyo warbixinno 
ku saabsan sida degmada u shaqayso iyo 
waxyaalaha ka socda oo af soomaali ah, wac 
xafiiska howlaha xaafadda Brandkärr. 
Waxaad halkaa ka helaysaa qof ku hadla 
luqadaada.
Telefon: 0155-45 78 36 eller 073-426 88 97
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 مررحبا االى بلدديیة نيیكووبنكك    

 ااذذاا اانتت بحاجة االى تعليیماتت عنن نشاططاتت االبلدديیة باللغة االعرربيیة تلفنن االى

ضفة تتكلمم لغتكك   مكتبب االخددماتت بالبارراانشارر هھھھناكك موو  

ررقمم االتلفوونن   -4268892 - 073  

 

Allt om Nyköpings kommun får inte plats i den här tidningen. Vill du veta mer är 
du välkommen att kontakta kommunservice i Stadshuset, öppet varje vardag.

Kommunservice i Stadshuset kan hjälpa dig 
med det mesta. Gör ett besök eller ring. Tele-
fontid mån-fre 8-17. Tfn 24 81 00. Här finns 
broschyrer och du får vägledning att hitta rätt 
bland kommunens verksamheter.

Ett annat sätt att få veta mer är att läsa 
Nyköpings Tidning, NY. Den kommer ut 6 
gånger per år som bilaga i Södermanlands Ny-
heter. Den kan även delas ut via posten. Anmäl 
intresse till kommunservice eller på nykoping.
se. Tidningen finns också att hämta på offent-
liga platser, till exempel i Stadshuset eller på 
Culturum. Du kan också läsa NY på webben:  
nykoping.se/ny.

På kommunens webbplats, nykoping.se, 
hittar du information om kommunens alla 
verksamheter och tjänster. Exempelvis finns:
• e-tjänster
• jämförelser mellan barnomsorg, förskolor och 

skolor
• omsorg och stöd för äldre och anhöriga
• kommunala projekt och bygglov
• renhållning och sophämtning
• näringsliv och företagande
• lediga jobb
• boendealternativ

0155-45 78 88



Fritid och skärgård

I Nyköping hittar du all shopping inom 
bekvämt promenadavstånd på och runt Stor-
gatan. Vid infarterna till Nyköping finns också 
flera köpcentrum.

Nära Stora torget ligger Culturum där stads-
biblioteket och konserthallen samsas. En uppskat-
tad scen är också Nyköpings Teater vid Västra 
storgatans ändpunkt. Nyköpingshus och hamnen 
är de naturliga samlingspunkterna sommartid.

Vill du veta mer om allt man kan se och göra 
i kommunen, besök www.nykopingsguiden.se. 

Invid Nyköpingsån som flyter genom hela 
staden löper åpromenaden med Historien längs 
ån, en fyra kilometer lång vandring med skyltar 
som berättar om Nyköpings historia. Många 
fina kyrkor finns att besöka och beskåda, både 
medeltida och nybyggda med annorlunda arki-
tektur. Missa inte Lids kyrka med målningar av 
Albertus Pictor.

Sommartid är hamnen samlingspunkt för 
både Nyköpingsbor och turister. Här finns 
gästhamn, minigolfbana, restauranger, rökeri, 
kaféer, glassbarer och en mängd små butiker 
med hantverk och kuriosa. 

Nyköping bjuder på fina seglartraditioner 
och en skärgård med över två tusen öar. Har 
du egen båt kan du sommartid ta dig ut i den 
unika sörmländska arkipelagen som anses vara 
en av världens absolut vackraste. Här kan man 
fortfarande i lugn och ro hitta en egen hamn för 
natten. Många öar är fria från sommarstugor 

och man kan till och med promenera långt ut i 
skärgården via Stendörrens hängbroar. Stendör-
ren når du direkt från land nära Studsvik.

När isarna ligger åker vi långfärdsskridsko 
på sjöarna eller på Svandammen vid slottet och 
skidor både på längden och tvären.

Nyköping kan glädjas åt många leder för 
vandrare, cyklister, kanotister och seglare. Mest 
känd är kanske Sörmlandsleden, en av Sveriges 
längsta och vackraste vandringsleder. Mil efter 
mil kan man vandra genom den sörmländska 
”lustgården” och även ta sig ut i skärgården.

Flera cykelleder går via Nyköping och 
Sörmlandskusten. Och föredrar man inte havs-
kajak finns kanotleder på praktiskt avstånd in 
i landet.

Genom den inre skärgården kan båtfolket 
följa den gamla ångbåtsleden ”Viktorialeden” 
in mot Nyköpings hamn. Kung Valdemars 
medeltida segelled går också genom Sörmlands 
skärgård och vidare utmed ostkusten.

Nyköpings kommun lockar varje år många 
fiskeintresserade till strömmingsfisket i Bråviken, 
gäddfisket i skärgården och insjöarnas abborrar. 
För att inte tala om fisket efter havsöring i Nykö-
pingsån med premiär på nyårsnatten.

Vill du veta mer om Nyköpings kultur- 
och fritidsliv är du välkommen att besöka 
Turistbyrån i Rådhuset eller söka själv på  
www.nykopingsguiden.se

Lars-Göran Bergman

I Nyköping är det nära till skärgården. Sommartid går turbåtar från hamnen.                                                                                              Foto: Gunta Podina

Sörmlandsleden tar dig utmed ostkusten.                                                Foto:  Fredrik Laaksone

I Nyköping är föreningslivet rikt och här finns allt från hembygds-
föreningar och jazzgymnaster till barnkörer och operettsällskap. 
Innebandy, hockey, handboll, golf, tennis, kanot och motorsport är 
några av Nyköpings större sporter och inom kulturlivet finns mycket 
att välja på.

3



Ett annat sätt att få veta mer är att läsa 
Nyköpings Tidning, NY.
• Utkommer 6 ggr per år som bilaga i Sörm-
lands Nyheter.
• Kan delas ut via posten. Anmälan intresse till 
Kommunservice eller via www.nykoping.se
• Finns att hämta på offentliga platser, t ex i 
Stadshuset och på Culturum
• Du kan också läsa NY på webben: 
www.nykoping.se/ny.
Kommunservice i Stadshuset kan hjälpa dig 
med det mesta, gör ett besök eller ring. De  
erbjuder bland annat:
• Telefontid 08.00-17.00 vardagar, 
ring 0155-24 81 00
• Broschyrer om kommunens tjänster och service
• Hjälp att hitta rätt bland Nyköpings kom-
muns verksamheter.

Webbplatsen www.nykoping.se
På Nyköpings kommuns webbplats 
www.nykoping.se hittar du information om 
kommunens alla olika verksamheter och tjäns-
ter. Exempel på tjänster och information på 
webben:
• E-tjänster
• Jämförelser mellan skolor, förskolor och barn-
omsorg
• Omsorg och stöd för äldre och anhöriga
• Kommunala projekt och bygglov 
• Renhållning och sophämtning
• Näringsliv och företagande
• Lediga jobb
• Boendealternativ
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Välkommen till 
Kommunservice 
i Stadshuset
Allt om Nyköpings kommun kan vi inte berätta om i denna 
tidning. Vill du veta mer om Nyköping är du välkommen att 
kontakta Kommunservice i Stadshuset.

Regionförbundet Sörmland är ett politiskt samverkansorgan för Sörmlands nio 
kommuner och landstinget. Vårt uppdrag är att främja utvecklingen i länet. 
Vi arbetar för våra medlemmar i frågor som rör samhällsplanering och 
infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt utbildning och 
kompetensförsörjning.

  Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, 
  ambitioner och idéer i Sörmland

Vision för Sörmlandsstrategin 2020 - Sörmlands regionala utvecklingsprogram

#sormland

Följ vårt arbete på: 
www.region.sormland.se

Känn dig

som

hemma!

Nyköpingshem
0155-755 00
www.nykopingshem.se

Nyköping är fantastiskt, men 
kan bli ännu bättre. Kontakta 
oss så bjuder vi på en fika, 
och hjälper dig i gång med  
ditt nätverkande.

Liberalerna i  
Nyköpings kommun
073-9994436  
Sofia Remnert, 
gruppledare
sofia.remnert@nykoping.se

Välkommen som 
Nyköpingsbo!



Nyköpings Turistbyrå - även för dig på hemmaplan
På www.nykopingsguiden.se hittar du allt som händer och allt som 
finns att se och göra i Nyköping. 

• Bo – i herrgården på landet eller citybreak med shopping?
• Äta – femrätters, plockmat eller slowfood? Nyköping har flera res-

tauranger som är med i White Guide.
• Se & Göra – slott och gallerier, fiske, lekparker och upplevelser, 

cykel och vandringsleder. 
• Shopping – hantverksbutiker och gallerior. En shop med närpro-

ducerade presenter finns på Turistbyrån. Här finns också present-
kort att köpa till många butiker i Nyköping.

• Evenemang – vad är på gång? Vad finns det att göra för barnen, 
mormor eller farfar? Upptäck fler saker Nyköping har att erbjuda 
året om. Hitta allt i evenemangskalendern på www.nykopingsgui-
den.se. På Turistbyrån kan du också köpa biljetter till konserter 
och teater.

• Vi har kartor och hjälper dig att hitta det du söker.

Du når oss på turism@nykoping.se eller via telefon 24 82 00 under 
hela året. Missa inte allt roligt som händer i Nyköping – följ oss på 
Facebook eller Instagram @nykopingsguiden
Välkommen!
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Turistbyrån i Rådhuset ger dig tips 
på hur du semestrar på hemmaplan. 
Vi berättar även om saker att göra 
under skolloven och övrig tid under 
året. Bjud hit vänner och bekanta 
och låt dem upptäcka Nyköping. 
På turistbyrån kan du också köpa 
biljetter till de flesta evenemang i 
Nyköping.

Vill du vara med och 
påverka i Nyköping?
Nya Moderaterna är ett parti som tror på människan och vill 
ge utrymme för var och en att forma sitt eget liv. Frihet, an-
svar och trygghet är nyckelord i vårt arbete. Vi vill bygga ett 
bra Nyköping ännu bättre – och vi vill gärna ha din hjälp!

Mer om oss hittar du på 
facebook.com/moderaternanykoping
Välkommen som medlem i Nya Moderaterna! 

Anna af Sillén,
Gruppledare Nyköpingsmoderaterna

Du är varmt välkommen till vårat parti för att träffa nya vänner, 
bli medlem och engagera dig i politiken. 

Kontakta gärna oss: 
Ordförande Östen Eriksson
mail: osten.eriksson@kristdemokraterna.se
mobil: 070 667 07 25

Välkommen till Nyköping!

www.nykoping.kristdemokraterna.se

Auktoriserad Meca Car Service-verkstad. 
Däck • Lätta lastbilar • AC •  

Diesel (felsökning)• Elektronik (felsökning)
Landbloms Bil AB

Stockholmsvägen 10, Nyköping
0155-21 04 54

www.meca.se

“Around since 1927” 

Du är aldrig längre 
bort än...

På plats sedan 1927!
www.taxinyox.se

TAXI  BUD   BUSS

BUDTAXI BUSSTAXI BUS
“Around since 1927” 

Du är aldrig längre 
bort än...

På plats sedan 1927!
www.taxinyox.se

BUD
På plats sedan 1927!
www.taxinyox.se

Cyklar, service, 
reparationer, skridskoslipning, 

skidvallning m.m.

Västra Kvarngatan 26, Nyköping
Tfn 0155-21 00 65

www.jackscykel.se
10% 
Gäller endast mot uppvisande av annonsen. 

Gäller max 1 gång/pp.  

#

på 
service*

#



6

Här finns ett stort utbud av förskolor för dig 
som är småbarnsförälder. Med flexibla öppet-
tider, härliga inne- och utemiljöer och väl-
utbildad personal ger vi ditt barn en lärorik 
förskoletid. Du ska kunna känna dig helt trygg 
att lämna ditt barn när du själv behöver arbeta 
eller studera. Läs om och jämför Nyköpings alla 
förskolor på www.nykoping.se.

Flera av våra skolor, såväl kommunala som 
friskolor, erbjuder intressanta specialinrikt-
ningar inom till exempel musik, språk och 
idrott. I innerstaden är det cykelavstånd till de 
flesta skolor med säkra cykelvägar. Närheten till 
allt gör att vägen till skola och fritidsaktiviteter 
blir snabbare och enklare.  

Gillar du idrott, natur eller kanske dans? På 
Nyköpings högstadium har du möjlighet att 
välja en profil som du brinner lite extra för.  På 
en av landets modernaste högstadieskolor får 
du som elev hög kvalitet på din skolgång med 
modern teknik och kompisar från världens alla 
hörn. Vår målsättning är att du som elev ska 
längta till skolan. Varje dag.

För dig som ska börja i gymnasiet finns 
ett stort utbud av gymnasieprogram. Förutom 
klassiska, teoretiska program kan du också 
välja mellan allt från naturbruk, flygteknik och 
kanotgymnasium till hotell- och restaurangs-
kola. 2018 samlas Nyköpings gymnasium på 
ett campusområde, som under hösten står klart 
för inflyttning.

Vill du studera som vuxen har du stora 
möjligheter på Campus Nyköping. Här kan du 
utbilda dig till allt från evenemangsarrangör till 
förskollärare. Allt är praktiskt samlat under ett 
och samma tak på Stora torget 7, mitt i Nykö-
ping.

Nyöppnade Kulturskolan erbjuder ett brett 
utbud av kurser i kulturämnen att studera på 
fritiden. Här kan du exempelvis spela i orkester, 
dansa showdans eller lära dig hur man gör film. 
Kurserna riktar sig till barn och unga vuxna 
med intresse för musik, bild, dans och teater. 

Robert Karlsson
Foto: Fredrik E Laaksonen

Nyköpings kommun vill göra din vardag lättare och inspirera till ett 
livslångt lärande. Både förskolor och skolor är några av de viktigas-
te platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten 
utifrån allas olikheter. Ett starkare samhälle växer ur förståelsen för 
andra kulturer och nya sätt att tänka.

Skolor för ett 
starkare samhälle

Foto: Fredrik E LaaksonenI Nyköping finns en uppskattad gymnasieutbildning för flygmekaniker.

Antalet förskoleplatser ökar när Nyköping växer.

Under 2014 invigdes Nyköpings nya högstadium.
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Inte bara böcker 
Stadsbiblioteket erbjuder ett rikt utbud av littera-
tur i många olika format. Här hittar du ljudböcker, 
talböcker, dataspel för barn, musik, tidningar och 
tidskrifter, filmer och språkkurser. Här finns det 
mesta för de flesta! 

Det finns databaser och wifi utan kostnad, 
boka dator för surf eller för släktforskning. Du kan 
söka information i våra databaser där du finner 
författarlexikon, fonder och stipendier, tidningar 
och tidskrifter på svenska och andra språk samt 
NE.se.

Du kan också beställa tid för personlig service 
om du behöver hjälp att hitta information eller 
hitta på internet. För dig med särskilda behov 
finns talböcker, lättläst samt storstilsböcker. Det 
finns grupprum för studier, grupparbeten eller 
liknande. Du kan delta i bokcirklar, läsecirklar 
samt besöka föreläsningar, författarbesök och tem-
adagar.

Ditt digitala bibliotek
Visste du att du kan besöka biblioteket alla tim-
mar om dygnet? På bibliotekets webbplats biblio-
tek.nykoping.se kan du hitta information om vår 
verksamhet samt använda våra e-tjänster. Få bok-
tips och information om nya böcker, information 

om bibliotekets programverksamhet, boka en bib-
liotekarie för handledning, beställa bokpaket (för 
grundskolan) samt logga in på ”mina sidor” med 
personnummer + pinkod. När du är inloggad 
kan du reservera böcker, ladda ner e-böcker och 
lyssna på musik. Samt kostnadsfritt streama både 
ljudböcker från Elib och film från Viddla. Du kan 
även låna om, reservera, ändra i ditt konto, tagga 
och recensera. Dessutom skicka förfrågan om 
inköpsönskemål och fjärrlån.

För alla barn
Nyköpings stadsbibliotek arbetar för att skapa ett 
rikt utbud av litteratur och aktiviteter för barn i 
alla åldrar. Här kan du och dina barn uppleva 
mycket tillsammans. Man kan leka i sagogrottan 
eller besöka familjen Björn i trädet. Vi ordnar 
sagostunder och aktiviteter på skolloven. Infor-
mation om vår programverksamhet hittar du på 
www.nykoping.se/bibliotek.

Är du nyfiken på Nyköping? 
Ta del av vår unika samling av böcker, tidskrif-
ter och mycket annat som belyser Nyköping och 
Sörmland i historia och nutid. I det vackra Sörm-
landsrummet på Stadsbiblioteket hittar du infor-
mation om Nyköping och Sörmlandsbygden.

Nyköpings stadsbibliotek hittar du mitt i centrala Nyköping i kultur-
huset Culturum. Vi finns även på Bokbussen som kommer hem till 
dig som bor långt ifrån ett bibliotek. 

Stadsbiblioteket  
– mer än böcker

Gumsbackevägen 6 A, Nyköping • 0155-190120
Öppet: Mån-Fre 9-18 Lör 10-14 • www.bjoornscykel.se

Bjöörns Cykel
- Där du  

köper cykel

Cyklar • Tillbehör • Service

Behov av nya 
inläggs sulor?

Ortopedteknisk Service  
i Nyköping AB
Skjutsaregatan 19, 
611 33 Nyköping 
Tel: 0155-21 65 04    
www.otsn.se

Vi betalar 400 kr i pant för  
dina formgjorda inlägg, 
när du beställer nya av oss.  
Gäller till mars 2019 vid inlämnande av 
denna annons.

Av Läkemedelsverket godkänd leverantör.
Östra Rundgatan 4A, Nyköping • 0155-21 47 98 

www.hundochkattvard.com

Trimning – Klippning – Bad – Kloklippning  
Tandstensskrapning m.m.

Hund & Kattvård
Marie Holmquist

I ständig utveckling med över 30 års erfarenhet kan du med  
förtroende vända dig till oss.
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Full koll på bygglov 
och bostadsplaner Byggläget i området

Webbplatsen www.boinykoping.nu är den 
självklara ingången för dig som vill få en 
snabb överblick på byggläget. Här ser du 
vad som byggs just nu eller är på gång att 
byggas inom kort. 

Kommunens bostadsplaner
Nyköpings kommun planerar aktivt för nya 
bostäder och hör till de kommuner i landet 
som tar fram flest nya detaljplaner. Kolla 
gärna in www.nykoping.se/motframtiden  
där du kan se hur de olika bostadsområdena 
i Nyköping växer och förändras. På www.
nykoping.se finns en specifik karta med alla 
pågående detaljplanearbeten i Nyköping. 
Sök på ”detaljplaner”.

Parker och gröna ytor
Kommunekologer och planarkitekter på 
Samhällsbyggnad arbetar för att skydda 
natur och ser hur olika parker och grön-
områden ska tas hand om och utvecklas i 
vår kommun. Läs mer om deras arbete på  
www.nykoping.se/bo-bygga-och-miljo/
natur/ Vill du veta mer kan du kontakta dem 
via e-post samhallsbyggnad@nykoping.se

Bygga om eller förändra
I bygglovarkivet finns eventuella bygglov 
och ritningar för fastigheten. Bygglo-
venheten på Samhällsbyggnad svarar på 
vilka ombyggnader som är möjliga. Har 
du fastighetsbeteckningen tillhands får 
du snabbare hjälp. Kontakta Bygglo-
venheten på Samhällsbyggnad, e-post:  
bygglov@nykoping.se eller tfn 24 82 50.

Radonprotokoll
Om huset du tittar på har genomgått 
en radonundersökning finns resultatet 
i kommunens arkiv. Läs mer på www.
nykoping.se/bo-bygga-och-miljo/Bostad/
Bostadsmiljo/Radon/ Hör av dig till 
Miljöenheten på Samhällsbyggnad  
e-post: miljo@nykoping.se eller tfn 24 89 20.

Energi- och klimatrådgivning
Du får kostnadsfri service om du vill sänka 
elförbrukningen, spara pengar och göra 
en insats för klimatet. Vi samarbetar med 
Trosa kommun i energirådgivningsfrågor. 
Läs mer på www.nykoping.se/bo-bygga- 
och-miljo/energi/energiradgivning/  
e-post rickard.osterlund@trosa.se 
Tfn 0156-522 46

6 snabba  
bostadstips

Går du i husköpartankar? Ta reda på mer om bo-
staden och området så får du bättre koll på vad 
du köper. 

Att köpa hus eller ny bostad är kanske den största affären du gör i ditt liv. 
Bara att flytta till en ny ort kan innebära en stor förändring som kräver 
mycket förberedelser.

Staden växer och förändras ständigt och många är nyfikna på vad 
som är på gång. På vår webbplats www.nykoping.se/motframtiden finns 
information om hur de olika bostadsområdena förändras och växer. Vill 
du ha mer detaljerad information om detaljplaner eller se fastighetskartor 
finns information på www.nykoping.se/bo-bygga-och-miljo. 

Avdelningen Samhällsbyggnad arbetar med framtidsplaner för hela 

kommunen. Hos Samhällsbyggand får du  information om allt från  
arkivritningar till radonprotokoll och energispartips.

Behöver du bygglov?
Vill du bygga om eller renovera kan det krävas bygglov. En god idé är 
att tidigt kontakta

Bygglovenheten på Samhällsbyggnad. De kan ge dig råd och vägled-
ning även om det är du själv som har ansvar för att söka de tillstånd som 
behövs. Att exempelvis installera en eldstad kräver inget bygglov – men 
du behöver göra en anmälan om installationen.

Du kan söka bygglov direkt på nätet i Nyköpings kommun via 
en e-tjänst som du hittar på www.nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/
Bygglov-och-andra-tillstand/

Foto: Gunta Podina

RödaKorset
Botkyrkakretsen

Mötesplats, Café och
Secondhandbutik Kupan

Välkommen att besöka Botkyrka Rödakorskrets
secondhandfynd, en pratstund eller för att få information 
om vad Röda Korset gör i Botkyrka

Läs om allt aktuellt som händer på:
www.redcross.se/botkyrka 
och på:
www.facebook.com/botkyrkakretsen

tel: 08-530 206 02
adress: Tunatorg 3, Tumba
e-post: botkyrkakretsen@gmail.com
webbadress: www.redcross.se/botkyrka

Öppettider
Secondhand
Tisdag - Torsdag
Kl 11:00 - 18:00
Lördag
Kl 11:00 - 15:00

Röda Korset söker 
frivilliga som vill  
hjälpa till i vår  

Second Handbutik 
Kupan i Nyköping!

Butikens öppettider: 
Mån - Fre 10-16, Lör10-13

För mer information: kontakta 
Karin, Tel: 0155- 28 49 37

Adress: V Trädgårdsg 47
611 92 Nyköping

 • Hushållsnära tjänster • RUT-avdrag • Kontorsstäd
Kontakta oss på tel 0155-45 10 10, www.invita.se

Du vet väl om att vi gärna städar hos dig?

Besök gärna vår kvarterskrog i Rosenkälla. 
Läs mer på www.umgås.nu

Psst.

0155– 45 64 64
Vildgåsvägen 2, Nyköping

inredning  möbler  
chalk paint workshops

www.rustikgardsbutik.se
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Välkommen  
till Galleria Axet

med shopping, mat, träning och mycket  
annat - mitt i Nyköpings Centrum.

www.galleriaaxet.se

Västra Storgatan 13, Nyköping

Öppettider: 
Vardag 10-19

Lördag 10-16, Söndag 12-16

••••••

Välkomna till 

-Motions & Rackethallen i Nyköping

Gumsbackevägen 2, 611 38 Nyköping, www.gumshallen.se

0155-450 950

Vi erbjuder bl.a. följande:
Badminton
Barnkalas
Bordtennis
Gym
Innebandy
Konferens 

Pickleball
Racket-
service
Solarium
Squash
M.m.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

För mer info ring oss!

Nyinflyttad?

Maila till oss via: info@korpen-nykoping.se

Letar Du aktiviteter?
Vår förening erbjuder bl.a:

Lagidrott
Fotboll, innebandy, racketsport, ishockey m.m.
Letar du lag? Anmäl dig i vår spelarbank!

Barn/ungdomsverksamhet
Badminton, barngympa, parkour & simskola 

Träning och hälsa
Familjeaktiviteter, FaR & gympa, boule, 
motionsaktiviteter, m.m. 

Information/anmälan: 0155-450 953 eller 
besök vår hemsida 

www.korpen-nykoping.se
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Välkommen till
Nyköpings Arenor

Nyköpings Arenor består av Rosvalla, Cultu-
rum, Nyköpings Teater, Träffen och ett fem-
tiotal mindre lokaler som gymnastiksalar, byg-
degårdar, konferens- och mötesrum. 

Lokalerna hyrs ut till dig som privatperson, 
förening eller företag. Om du behöver hjälp att 
ordna stora evenemang skräddarsyr vi dem efter 
dina önskemål.

Rosvalla
Arenan Rosvalla har sedan den byggdes 2014 
blivit Nyköpings viktigaste mötesplats som 
lockar tusentals övernattande gäster till staden. 
Under 2016 och 2017  arrangerades ett stort 
antal nationella, internationella och lokala eve-
nemang, exempelvis artistgalor, junior SM i 
ishockey, SM i Cheerleading, SverigeCupen i 

handboll och  internationella proffsboxnings-
galor med Nyköpingssonen Erik Skoglund.

Sammanlagt har Rosvalla åtta hallar under 
ett tak och en total yta på 40 000 kvm. Allt fler 
kommuninvånare lockas till Rosvalla dagligen 
för att utöva isidrotter, bowling, innebandy, fri-
idrott, fotboll, boule och mycket annat.

Culturum
I kulturkvarteren i Nyköpings stadskärna ligger 
Culturum – kulturhuset med både konsertsal 
och stadsbibliotek. Hit kommer de stora ar-
tisterna men också mindre sällskap kan boka 
lokalerna.

Culturums centrala läge nära Nyköpings fi-
na restauranger gör det möjligt att börja
konsertkvällen med en trevlig middag för att 

Vill du gå på konsert eller teater? Eller kanske åka skridskor, 
besöka en mässa eller hyra en mindre lokal för en fest? Då 
finns Nyköpings Arenor för dig. Lokalerna hyrs även ut till större 
evenemang till dig som är förening eller företag.

därefter kort promenera till föreställningen. 
Här hittar du också Barnkulturcentrum som 
bjuder in till en rad uppskattade aktiviteter.

Nyköpings Teater
I Teaterparken i Nyköping hittar du Nyköpings 
stolthet - teatern från 1880-talet med röda sam-
metsstolar,en professionell ljud- och ljusanlägg-
ning och en gemytlig atmosfär. Här bjuds på 
teaterföreställningar, stand-ups, föreläsningar 
och direktsända föreställningar från Metropoli-
tan eller Kungliga Operan i Stockholm.

Träffen
Träffen är Nyköpings gamla Folkets Park, 
arenan för dig som gillar retro och folkparks-
stämning. Här ordnas allt från föreläsningar 
till Rockabilly-fester, dansbandskvällar och 
bingo. 

För lokalbokningen kontakta Nyköpings Arenor:
Nykopingsguiden.se/moten 
Tfn: 0155-45 70 40
Du hittar alla evenemang på 
www.nykopingsguiden.se

Välkommen till YogaLivsenergi!
\ Kundaliniyoga, Medicinsk yoga, 

Yogaresor, Yogapaddling
\ Naturlig och Ekologisk hudvårdsbehandling

\ Reiki-healing

www.yogalivsenergi.se
073-960 28 04

Hjortensbergskyrkan
Ekumenisk församling i Nyköping

Runebergsgatan 51, 611 37 NYKÖPING

Tfn 0155-28 84 16
www.hjortensbergskyrkan.se

Hjortensbergskyrkan
Ekumenisk församling i Nyköping

Runebergsgatan 51, 611 37 NYKÖPING

Tfn 0155-28 84 16
www.hjortensbergskyrkan.se

SALONG MARIE
Jupitervägen 23, Stenkulla

Tel 28 13 80
Något för alla –

gammal som ung
Välkommen in!

Rosie, Helen och Anki

Även den som är rädd 
vill göra sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1
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Nyköpings tillväxt 
lockar många företag

Just nu byggs det sjönära bostadsrätter men 
även villor och radhus i Nyköping. Kommu-
nen bygger också nya skolor och förskolor för 
att erbjuda bra skolmiljöer. Ett nytt stort bo-
stadsområde planeras i Oppeby. Det hamnar 
mitt emellan de två resecentrum Nyköping får 
när Ostlänken börjar byggas. Ett resecentrum 
är planerat vid Stockholm Skavsta flygplats, det 
andra placeras nära järnvägsstationen i Nykö-
ping. En stor förbättring eftersom arbetspend-
lingen till Storstockholm, Norrköping och Lin-
köping är viktig. 

Planeringen för Ostlänken och den tillväxt 
den skapar för näringslivet har redan fått nya 
företag att leta sig hit. Många vädrar morgon-

luft, bland annat konsult- och administrativa 
företag samt bygg- och entreprenörföretag. Fö-
retagens upplevelser av hur kommunens hand-
läggare sköter företagsärenden blir allt bättre. I 
Nöjd-Kund-mätningen NKI ligger Nyköping 
över riksgenomsnittet.

Nyköping är bland annat bättre än riksge-
nomsnittet på bygglov och näringslivsklimat. 
Trenden är positiv även vad gäller ökad tillgång 
till högutbildad arbetskraft, nyföretagande, lö-
nesumma och förvärvsinkomst, bland annat. 
Det visar den statistik kommunen sammanställt 
i sin näringslivsrapport. Attraktionerna har 
blivit allt fler med de arenor och kultur- och 
idrottsevenemang Nyköping nu erbjuder. 

Nyköpings tillväxt sticker ut i landet och kommunen växer nu 
snabbt. Med en inflyttning på cirka 3 000 personer per år är efter-
frågan på bostäder mycket stor och det byggs som aldrig förr. Det 
drar till sig många företag, bland annat de som vill utveckla nya  
bostadsområden. 

Visste du att Nyköping har…

…högre andel förvärvsarbetande än i riket

…fler i arbetsför ålder än grannkommu-
nerna

…rekordhögt företagande och siffror tyder 
på en fortsatt positiv utveckling

…potential för jobbtillväxt inom verkstad, 
logistik och besöksnäring sett till föräd-
lingsvärde

…näst högsta utbildningsnivå av angräns-
ande kommuner

…låg inpendling och en hög andel invå-
nare som bor och arbetar i kommunen

…startat ett Näringslivets hus för att 
underlätta möten och kontakter med före-
tag och andra aktörer

…ett attraktivt läge med internationell flyg-
plats, djuphamn och E4, allt inom 20 km

Nyköping växer både som bostadsort och plats för företaget.

PROVA GRATIS
Valfri träning för en person

Erbjudandet gäller en gång per person tom 2019-04-01 
i mån av plats, mot inlämnande av denna kupong.

Namn

E-post

Mobil

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Namn

E-post

Mobil

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Erbjudandet gäller en gång per person tom 2019-04-01
 i mån av plats, mot inlämnande av denna kupong.

  

HITTA DINA
 OANADE KRAFTER
Nya upplevelser, nyfunnen styrka och nya vänner

är ett besök bort. Välkommen in att testa ett
av Nyköpings största träningsutbud! 

PROVA GRATIS
Valfri träning för en person

Brunnsgatan 3, NYKÖPING
0155-28 36 36 • nykoping.friskissvettis.se

Brunnsgatan 3, NYKÖPING
0155-28 36 36 • nykoping.friskissvettis.se

Gym
Yoga

Jympa
Spinning
TränaUte
Skivstång

Gruppträning
Familj/Junior

Personlig Tränare

friskis_nykoping_1712_sartryck.pdf   1   2017-12-21   09:52

www.barnensgymnastikskola.se • Telefon 0155-21 22 27 

Barngymnastik 

Vi erbjuder fyra olika kurser för barn mellan två 
och åtta år utan förkunskaper. Våra grupper är 

små, med snäva åldersintervall och hög  
pedagogtäthet för att alla barn ska komma till sin 

rätt. Nya kursstarter fyra gånger om året.  
Schemat finns på vår hemsida. 

 

Anmäl ditt barn nu! 

Gymnastik och motorik för pojkar och flickor 
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www.gastabudstaden.se

www.gastabudstaden.se

Välkommen till
Gästabudstadens Stadsnät
Huvuddelen av alla bostäder i Nyköping är anslutna till Gästabudstaden. Hur det ser ut för ditt 
nya boende kollar du med hyresvärden, tidigare ägare av din bostad eller på gastabudstaden.se

I vårt fiber-nät finns de flesta av Sveriges ledande leverantörer av Internet, TV och Telefoni.  
Tillsammans erbjuder de Nyköpings största utbud av bredbandstjänster. Den stora konkurrensen 
innebär bra villkor för dig.

När du vill beställa tjänster så kontaktar du önskad leverantör. 
På gastabudstaden.se finns kontaktuppgifter och mer information. 

Internet 
och TV 

via fiber
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Du kan påverka 
Nyköping

Medborgarförslag
Du som är folkbokförd i Nyköpings kommun 
kan lämna förslag till kommunfullmäktige. Rät-
tigheten gäller även barn under 18 år.
Medborgarförslaget kan handla om allt som 
kommunen ansvarar för. När ditt förslag tas 
upp i nämnden har du möjlighet att presentera 
förslaget. 

Förslaget skickar du: 
direkt via e-blanketten på www.nykoping.se 
via e-post till:  kommun@nykoping.se 
eller till adress: 
Nyköpings kommun
Medborgarförslag
611 83 Nyköping 
Du kan även lämna in ditt förslag i Stadshuset.
Kom ihåg att ett medborgarförslag bara får ta 
upp en fråga i taget.

Synpunkter
Hur fungerar Nyköping för dig? 
Hör av dig med synpunkter på kommunens 
verksamhet via telefon, brev, e-post eller besök. 
Vi ser synpunkterna som en bra hjälp i arbetet 
med att förbättra service och tjänster. Lämna 
dina synpunkter på www.nykoping.se.

Nyköpings kommun har också flera sidor 
på Facebook där du kan hämta information, 
lämna synpunkter och diskutera aktuella frågor. 
Sök på Nyköpings kommun.

Felanmälan
Här kan du göra en felanmälan om gator, gatlyk-
tor, vatten, avlopp eller kommunala fastigheter/
byggnader. Du kan också anmäla klotter eller 
skadegörelse. Ring 0155 - 24 88 00 eller anmäl 
via Nyköpings hemsida www.nykoping.se

Samråd
När ett planförslag är klart skickas det ut på 
remiss till dem som är berörda och till myndig-

heter och intresseorganisationer. Handlingarna 
ställs också ut i Stadshuset för allmänheten att 
lämna synpunkter på. Välkommen in i entré-
hallen. Här hittar du alla aktuella planförslag.

Svar direkt
Du kan alltid ta direktkontakt med politiker 
och tjänstemän via besök, telefonsamtal, brev 
eller epost. 

Kontaktuppgifter hittar du på 
www.nykoping.se eller om du ringer 
Kommunservice 0155 – 24 80 00.

Öppna nämndsammanträden
Du hälsas också välkommen till kommunens 
öppna nämndsammanträden. Handlingar till 
ärendena finns att hämta hos kommunservice 
i Stadshuset en vecka före respektive samman-
träde. 

Cirka 14 dagar efter sammanträdena finns 
protokollen tillgängliga via kommunens hem-
sida www.nykoping.se.

Kundenkäter
Nyköpings kommun arbetar systematiskt med 
kundenkäter för att förbättra servicen och följa 
upp kvaliteten. Förutom egna kundenkäter 
inom skola, barnomsorg, äldreomsorg, handi-
kappomsorg och byggservice följer kommunen 
också upp externa undersökningar som görs 
av näringslivsorganisationer, Skolverket, Soci-
alstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting 
(SKL), med flera.

Lördagsöppet 
I Stadshuset bjuder kommunen in till temaut-
ställningar om planering och nyheter i kommu-
nen. Här kan du träffa våra politiker, framföra 
synpunkter och få svar på aktuella frågor. 

Fokus på skola och bostäder  
i budget 2018

För att även fortsättningsvis klara av utma-
ningarna som tillväxten innebär måste vi sätta 
av resurser för planering av nya bostäder och 
verksamhetsområden, säger kommunalrådet 
Urban Granström (S). Vi satsar också resurser 
på att förbättra resultaten i skolan och ge en bra 
service till våra äldre som har behov av hjälp.

De närmaste åren investerar Nyköpings 
kommun mycket i nya förskoleplatser och sko-
lor. Ett särskilt fokus läggs på kunskapsresulta-
ten i grundskolan. Under 2018 färdigställs om- 
och tillbyggnaden av Nyköpings gymnasium.

Planeringen inför Ostlänken och arbetet 
med Nyköpings resecentrum och ombygg-
naden av Brunnsgatan intensifieras under 
året. Arbetet med att förtäta, omvandla och 
utveckla redan bebyggd mark fortsätter. Resul-
tatet av Sverigeförhandlingen innebär att det 
ska byggas 7 400 bostäder i kommunen fram 
till 2035.

I en hållbart växande stad behöver infra-
strukturen anpassas.

De närmaste åren satsar vi 100 miljoner 
kronor på att förbättra säkerhet och framkom-

lighet för gångare, cyklister och kollektivtrafik, 
säger kommunalrådet Malin Hagerström 
(MP). Högsta prioritet är transporter till och 
från våra förskolor och skolor.

Under hösten 2018 invigs det nya Sörm-
lands museum i Spelhagen. Nyköpings 
kommun deltar i Landstingets satsning och 
kommer bland annat att flytta Företags- och 
bildarkivet och Gripes modellteatersamling hit. 
En stadshistorisk utställning kommer också att 
färdigställas i det nya museet.   

Prioriterade målområden som nämnderna 
får i uppdrag att förbättra är hållbar tillväxt, 
grön omställning, social sammanhållning, 
kommunal organisation och hållbar ekonomi.

Budgetens omslutning är på drygt 3,1 mil-
jarder kronor och överskottet planeras till 48 
miljoner kronor. Under 2018 beräknas net-
toinvesteringarna till 865 miljoner varav stora 
delar går till investeringar i skolor och försko-
lor. Förslaget till budget innebär oförändrad 
kommunalskatt. VA-taxan föreslås höjas med 
tre procent och renhållningstaxan med två 
procent.

Nyköpings befolkning växer och det innebär att kommunen  
behöver fler bostäder och platser inom förskolan och skolan 
samtidigt som insatserna för äldre behöver utökas.

Foto: Hugo Leijon

I Nyköping ska det 
vara lätt att kasta rätt.

Nyköping återvinner

Lätt att kasta rätt – vintern 2017/18.
I den här foldern finns ändrade hämtningstider och öppettider för återvinningscentralerna de kommande
storhelgerna. Du hittar också tips, nyheter och annat nyttigt för ditt hushåll.

Här finns även schemat för den mobila och de fasta återvinningscentralerna under 2018.

Spara gärna foldern! Om du vill ha mer information besök www.nykoping.se eller ring
Kommunservice på Tekniska divisionen 0155-24 88 00.

Helgdagar är återvinningscentralerna stängda och dag innan helgdag är öppettiderna 14–17 
Eventuella ändringar i schemat publiceras på www.nykoping.se 

Plats Dag Datum  •  öppet kl 14 – 19 på alla platser

Öster (Träffen) Tisdag 16/1 13/2 13/3 10/4 8/5 5/6 3/7 31/7 28/8 25/9

Oppeby (Parkeringen vid Ica)  Torsdag 11/1 8/2 8/3 5/4 3/5 31/5 28/6 26/7 23/8 20/9

Väster (Kungsgatan) Torsdag 15/2 29/3 21/6 2/8 13/9 25/10 6/12

Arnö, bakom ICA (Långsättersvägen 6)  Tisdag 9/1 20/2 3/4 15/5 26/6 7/8 18/9 30/10 11/12

Brandkärr (Parkeringen Mariebergsv 59-75) Torsdag 18/1 1/3 12/4 24/5 5/7 16/8 27/9 8/11 20/12

Stenkulla (Parkeringen vid Nyköp) Tisdag 23/1 6/3 17/4 29/5 10/7 21/8 2/10 13/11

Vrena (Herrgårdsvägen) Onsdag 21/2 18/4 13/6 8/8 3/10 28/11

Svalsta (Tuna motell)  Onsdag 24/1 21/3 16/5 11/7 5/9

Sjösa (vid Sågen) Torsdag 22/2 17/5 9/8 1/11

Ålberga (Dammbroängen) Tisdag 30/1 24/4 7/6 17/7 9/10

Ludgo/Aspa (Aspavallen) Tisdag 27/3 22/5 12/7 11/9 4/12

Runtuna (Runavallen) Tisdag 27/2 19/4 19/6 14/8 6/11

Buskhyttan (Pumpen) Torsdag 15/3 14/6 30/8 22/11

Råby (Edstorpsbadet) Tisdag 6/2 23/4 24/7 16/10

Schema för mobil återvinningscentral 2018
Öppet kl 14–19 på samtliga platser och uppställningsdagar.

Under julhelgerna gäller andra öppettider. Helgdagar är återvinningscentralerna stängda och dag innan helgdag är öppettiderna 14–17 

Alla tider finns också på www.nykoping.se eller ring Tekniska divisionen på Nyköpings kommun för mer information, tfn 0155-24 88 00. 

Plats Dag Datum

Stigtomta (ICA Tängsta) Ons 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3,  28/3, 11/4, 25/4, 09/5, 23/5, 20/6, 04/7, 18/7, 01/8, 15/8, 29/8, 
12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 07/11, 21/11, 05/12, 19/12

Tystberga (Vid Coop Nära) Mån 08/1, 22/1, 05/2, 19/2, 05/3, 19/3, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5, 11/6, 25/6, 09/7, 23/7, 06/8, 20/8, 
03/9, 17/9, 01/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 10/12

Jönåker (Björnbäcksv.) Ons 10/1, 07/2, 07/3, 04/4, 02/5, 30/5, 27/6, 25/7, 22/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12

Nävekvarn (Skeppsviksv.) Mån 15/1, 12/2, 12/3, 09/4, 07/5, 21/5, 04/6, 18/6, 02/7, 16/7, 30/7, 13/8, 27/8, 10/9, 24/9, 22/10, 
19/11, 17/12

Återvinningscentraler i mindre tätorter öppet kl 14–19

Öppettider för Björshults återvinningscentral
• Helgfri måndag, onsdag och

fredag kl 7–16

• Helgfri tisdag och torsdag kl 7–19

• Helgfri lördag kl 10–15

• Söndag kl 12–17

Tips! 
Det är flest besökare på Björshult på 
söndagar. Kom gärna en annan dag om 
du har möjlighet och vill undvika trängsel. 

Under julhelgerna gäller andra öppettider 
– se andra sidan.

Hitta till närmaste återvinningscentral
Via sökfunktionen på www.nykoping.se/atervinning kan du se 
när din närmaste återvinningscentral är öppen. 

Där finns också en karta så att du lättare hittar dit.

Bara kiss och bajs
Mycket som ska lämnas på  
annat ställe åker ner  
i toaletten.

✔ Spola bara ner kiss, bajs  
och toalettpapper i toaletten. 
Tops och annat skräp  
sorteras som vanligt.

✔ Välj miljömärkta produkter 
och använd lagom mängd för 
att sköta om både dig och 
ditt hem. Har du till exempel 
färgrester, motoroljor, aceton 
och nagellack lämnar du det 
på återvinningscentralen.

✔ Gammal och oanvänd 
medicin lämnas till Apoteket.

✔ Ge badrummet och miljön 
en julklapp i form av en  
papperskorg.

Ge bort ett 
presentkort

Slå in fina paket  
i något användbart
• En vacker ask eller kartong 

• En fin tygpåse

Återanvänd  
en förpackning 

eller papper
• En gammal tapetstump  

blir ett vacker paket

• Skokartongen målas och 
blir ett nytt paket

Ge bort en tjänst  
eller en miljövänlig  

upplevelse

Får du också extra sopor under jul?
Här kommer några tips på hur du 
kan minska dem.

Mindre sopor i jul

bro_lattattkasta_dec_17.indd   1 2017-12-07   16:20
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Fokus på 
familjen

Låt oss  
hämta dina 
gamla grenar

Våra två familjecentraler är mötesplat-
ser där barnet står i centrum. Här hittar 
blivande föräldrar och familjer med barn 
0-12 år ett samlat och lättillgängligt 
stöd. 

Du som har barn i åldern 0-6 år är välkommen till den 
öppna förskolan för att tillsammans med ditt barn träffa 
andra föräldrar och barn, umgås och byta erfarenheter.

På familjecentralen finns barnmorska, BVC-sköterska, 
socionom, beteendevetare, förskollärare och barnskötare. 
Vi erbjuder öppen förskola, barnavårdscentral, mödravård, 
föräldragrupper och möjlighet till stöd från socionom/bete-
endevetare. Allt är kostnadsfritt.

Familjecentralerna drivs av Nyköpings kommun och 
Landstinget Sörmland i samverkan.

För mer information besök www.nykoping.se eller ring 
oss. Arnö familjecentral, tfn 24 87 24, Brandkärr familjecen-
tral, tfn 24 84 96.

Många i Nyköping har fina trädgårdar och i Sörmland växer det så det knakar. Allt 
överflöd får sällan plats i komposten hemma. Då finns det två alternativ.

Antingen kör du själv iväg kvistar, grenar och löv till Björshults avfallsanläggning eller någon av kommunens tippar för träd-
gårdsavfall. Eller så beställer du hämtning av trädgårdsavfall.

För 690 kronor per säsong får du ett särskilt kärl för trädgårdsavfall som töms var fjärde vecka mellan april och oktober, totalt 
åtta gånger. Tekniska divisionens kommunservice tar emot beställningar på tfn 24 88 00.

Att slänga trädgårdsavfallet i närmiljön är förbjudet. Tippningen lockar till sig ohyra och ogräs, dödar blommor och ger 
nässlor. Det kan lukta illa och se otrevligt ut. Är det stora mängder kan det till och med döda träd.

Trädgårdstipparna i Nävekvarn, Runtuna, Stigtomta, Tystberga, Vrena och Ålberga är öppna 1 april till 1 oktober. Den på 
Brandholmen har öppet året runt. Tipparna är endast avsedda för privatpersoner, medan verksamheter hänvisas till Björshult.

Ris och grenar ska inte läggas i de vanliga avfallskärlen eftersom de kan skada fordonen.

På den öppna förskolan 
träffas barn och föräldrar.

Det självklara valet för pensionärer 
som är aktiva och vill få nya vänner

Välkommen till Pensionärernas Hus som
ligger på Västra Trädgårdsgatan 53 

eller ring oss på 0761- 26 88 65

Nyköping

Per Strömberg

Innehar diagnosinstrument
och utför bl.a:
• Kamrembyten
• Bromsreparationer
• Avgassystembyte mm

0155-28 72 30

 

I Centrum. • V. Kvarngatan 54
www.akrokensbilservice.se

De flesta bilmärken! 
Bli medlem – skriv 
själv ut kartor över 

alla etapper!

 www.sormlandsleden.se 
0155-35564

kansliet@sormlandsleden.se

Besök naturums utställning och möt de arter 
som lever under ytan i Östersjöns bräckta vatten. 
Fördjupa dig i Sörmlandskustens kulturhistoria. Följ 
med på guidade turer och barnaktiviteter. Upplev 
skärgården till fots. Vandra på hängbroar, njut av en 
picknick vid havet, bada och fiska från klipporna. 

Stendörren - 
naturreservat och 
naturum

Här hittar du information om fler  
naturreservat att besöka i Södermanlands län: 
www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/djur-
och-natur/skyddad-natur/naturreservat

Naturum är öppet maj till  
september, fri entré.  

Reservatet kan du besöka året om. 
Tel 0155-263180. 

www.naturumstendorren.se  
facebook: naturumStendorren
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020-SPARBANKEN / 0771-350 350 – sormlandssparbank.se Flen Katrineholm Malmköping Nyköping Oxelösund Vingåker

Vi finns där du är och satsar på lokal kompetens

Anneli Eriksson
Rådgivare Privat

”Det är viktigt att förklara 
så att kunden förstår.  
Då kan vi tillsammans  
hitta de lösningar som  
passar bäst.”

Vi vill vara din samtalspartner genom livets alla  
skeenden. Hos oss har du tillgång till specialister 
inom privat ekonomi, familjejuridik, pension,  
försäkringar och placeringar, och för dig som är  
företagare även ägarskiften och skog och lantbruk.

Vi är en sparbank som skickar vidare
Sörmlands Sparbank är en av få banker som verkar 
lokalt och regionalt. Samtidigt som vi vill göra goda 
affärer, engagerar vi oss i frågor som har betydelse 
för vår bygd. 

Vi delar med oss av vår vinst som vi återinvesterar i 
regionen genom satsningar på näringslivsfrämjande 
åtgärder, ledarskap, skola, ungdom, kultur och idrott. 
Vi kallar det för att vi Skickar vidare.  

Sörmlands Sparbank har flera kontor i Nyköping. 
Du träffar oss på våra rådgivningskontor för Privat 
och Företag på Östra storgatan. Vår kundtjänst 
hittar du på Västra storgatan.

”Jag vill lyfta helheten för att 
se behoven både idag och 

framåt. Det skapar trygghet 
såväl för företaget som för 

dig och din familj.”

Fredrik Strandlund
Rådgivare Företag



Promenera längs ån genom 
Nyköping, ett livligt stråk där du 
möter både kultur, historia och 
mat. Titta lite närmare på skyltar-
na under de röda vimplarna, de 
berättar om Nyköpings historia 
- om industrierna längs ån, om 
människorna och makten. 

Håll utkik efter skulpturerna som dyker upp 
här och där, en del iögonfallande, andra blyga 
och svåra att upptäcka. I strömmarna står lax-
fiskarna med sina spön. Prova, du kan hyra 
både vadarbyxor och kastspö. 

Luncha i någon av restaurangerna längs ån 
eller ta en fika i ett kafé med inredning från 
Nordiska Kompaniet. Ett stenkast nedströms 
ligger Bryggeriets kulturcentrum med en skön 

samling lokala konstnärer och konsthantver-
kare, ett bra galleri, en liten konsthall och 
möbeltapetserare bland annat. Gå in, titta runt 
och kom ut med något du inte visste att du 
behövde!

På åns östra sida finner du NK-villan som 
byggdes som utställningspaviljong åt Nordiska 
Kompaniet till industriutställningen i Norr-
köping 1906. Villan påminner inte så lite om 
ett pepparkakshus. Utställningar, föreläsningar, 
konserter och andra aktiviteter fyller i dag det 
unika huset. 

Där ån rinner ut i hamnen tronar Nykö-
pingshus. Kungstornet är den mest synliga 
delen av det som en gång var hertig Karls stora 
skrytbygge. Med sitt vita torn och sin svarta 
tornhuv är det ett landmärke för Nyköping.

På vallarna firar skolbarnen avslutning, 

åker pulka och har picknick. Här tittar vi på 
svanarna i dammen, ser på sommarteater och 
går på museum. Nyköpingshus är en självklar 
mötesplats både för inbitna nyköpingsbor och 
besökare. Gå upp i Kungstornet, fortsätt in i 
borgen, uppför trappan och se svärd, dolkar och 
andra medeltida vapen som användes av riddare 
och krigare. Utställningarna är spännande för 
både små och stora. Missa inte museibutiken!

Läs mer om allt som finns att se och göra i 
Nyköping på www.nykopingsguiden.se 
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Kultur, historia och 
lokala delikatesser

Foto: Gunta PodinaUtmed Nyköpingsån möter du kultur, historia och trevliga matställen.

Tina, Kim och Ann-Charlotte

FRISÖRER MED 
GESÄLL/MÄSTARBREV

ETB. 1994
Slottsgatan 11, Nyköping 

Tel 0155-26 76 00

#
#

”Investera i ditt hår!
Det är kronan du

aldrig tar av”

#

Connecting Your World

Välj bland fler än 40 destinationer!      skavsta.se
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FÖR MER INFORMATION:
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Våra terapeuter & instruktörer välkomnar
er varmt till vårt jordnära, fullutrustade 

och familjära Gym & Spa!

VASTERPORT.COM

Mitt på Nyköpings shopping- 
stråk, Västra Storgatan, ligger 
Galleria Västerport, som blivit 
en av stadens mest populära  
mötesplatser med sina caféer, 
restauranger och familjetorg.
Gallerian erbjuder ett varierat 
utbud av shopping. Här finns 
allt inom mode, skönhet, hälsa 
och mycket mer. Välkomna! 
 

ÖPPETTIDER 

lev livet i 

VARDAGAR    10-18 
LÖRDAGAR    10-16 
SÖNDAGAR    12-16

Välkommen till Nyköping och Öppen Hand! 

Vi är ett stort välsorterat second-hand-varuhus där 
du kan fynda allt du behöver till ditt nya boende. 

Öppet försäljning: Tisdagar 17-19, 
Torsdagar 14-16 och Lördagar 9:30-13 

Brandkärrsvägen 48, buss linje 2  
hpl. Mariebergsgården för dig som inte har bil 

0155 – 21 17 17 
Vi finns på FaceBook och www.oppenhand.se 

10% rabatt vid 
första besöket 

Klipp ut & ta med 
annonsen 

#
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Ditec Bilvårdscenter i Nyköping är en Vianor-verkstad och vi är belägna i Arnö. Där är vi 4 anställda som utför allt inom proffessionell 
 bilvård, försäljning och montering av däck/fälgar både åt privatkunder bilfirmor, till exempel:

Vi ser till att din 

bil är i topptrim!

Solfilm
Coolare bil – Ökad komfort 

– Minskad blekning 
– Ökad säkerhet

Ditec 
lackkonservering: 

6-års systemgaranti
Däckmontering

Däckskifte 250:–
Montering av däck fr 150:–
Däckhotel 650:–/säsong

Hel-
rekonditionering 

fr 2 500:–
Det finns en del saker man kan göra 
för att ’’hotta till’’ en bil. Man kan 
köpa snygga fälgar,  kjolar och välja 
en moderiktig klädsel. Solfilm är 
ett av dessa måsten som gör bilen 
 attraktivare. För delen med solfilmen 
är att du slipper störande insyn och 
skyddar  värdefulla ägodelar i din bil. 
Dessutom reduceras uv-strålningen 
med 99% och värmeinstrålningen 
med upp till 65%.

fr 2 500:–
Exteriört - Polering och vaxning 
samt motortvätt.

Interiört - Bilen dammsugs invändigt 
och i bagageutrymmet. Fönsterna 
putsas och instrumentpanel samt 
övriga plast och gummidetaljer görs 
rena.

fr 3 750:–
Behandlar du din bil innan den är 
ett år gammal lämnar vi en 6-års 
system garanti där vi garanterar 
lackens glans. Underhållsbehand-
ling görs var 18:e månad till en lägre 
kostnad. Detta för att säkerställa att 
inget nedfall eller dylikt försämrar 
konser veringens kvalitet.

En DITEC behandling innebär för 
kunden:
• Lättvättad bil 
• Ingen vaxning 
• Bibehållen glans 
• Ökat skydd 
• Bättre andrahandsvärde

Ditec Bilvårdscenter  
•  Finntorpsvägen 2, 611 45 Nyköping  
•  0155-28 94 00  •  www.rekonden.nu

Öppettider: Måndag–fredag 8–17, Lördag–söndag stängt. 
Obs! Reservation för ändringar.

Erbjudande

Polering 

& vaxning 

1699:-

Ditec bilvårdscenter i Nyköping
Gilla oss på facebook!

ALLT FÖR DIN BIL  
UNDER ETT TAK!

AC-service

Vi servar 
husbilar

Vi rengör din automatlåda.
Gör en oljespolning  

hos oss!

Gasverksvägen 10, 611 35 Nyköping • Tel 0155 - 21 11 13

Däck
Hos oss hittar du många 
kvalitetsmärken och prisvärda 
alternativ.

ALLT FÖR DIN BIL UNDER ETT TAK!

Gasverksvägen 10, 611 35 Nyköping • Tel 0155 - 21 11 13

DÄCK 
– vi ingår i

• AC-SERVICE

• VI SERVAR 
 HUSBILAR

• HJUL-
 INSTÄLLNING

Vi rengör din 
automatlåda. 

BILVERKSTAD
– vi ingår i

Gör en 
oljespolning 

hos oss!

ALLT FÖR DIN BIL UNDER ETT TAK!

Gasverksvägen 10, 611 35 Nyköping • Tel 0155 - 21 11 13

DÄCK 
– vi ingår i

• AC-SERVICE

• VI SERVAR 
 HUSBILAR

• HJUL-
 INSTÄLLNING

Vi rengör din 
automatlåda. 

BILVERKSTAD
– vi ingår i

Gör en 
oljespolning 

hos oss!

Vi ingår i 
� Däckhotell  
� Hjulskifte
� Hjulinställning

Bilverkstad
– vi ingår i

Välkommen hälsar  
Peter Lennstring med personal!

Behöver du nya däck? 
Kontakta oss! 

Slottsgatan 23 Nyköping
0155-26 80 60
kiropraktorhalsan.se

Vi har vårdavtal 
med landstinget.

Vårdavtal med 
Landstinget

Vid akuta och
långvariga besvär.

Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Pg 90 20 90-0  www.barncancerfonden.se
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Leg naprapat
Leg kiropraktor 
Leg sjukgymnast 
Massageterapeut 
Vi gjuter iläggssulor 
U-ljudsdiagnostik 
Stötvågsbehandling
Företagshälsovård 
Boka via vår hemsida

www.ryggochled.com
0155-21 54 54, Norrköpingsvägen 13

• Resevaccinering
• Influensa/fästingvaccin
• Drop in mottagning

(se tider på vår hemsida)

DU SKA INTE HA ONT

SKA NI UT OCH RESA?

www.vaccinkliniken.se
0155-60 60 40, Norrköpingsvägen 13

Hej!
Du vet väl om att det finns 
ett apotek på Hemköp?
Vi har ett brett sortiment 
och du kan hämta ut dina 
recept.

Välkommen in!

Apoteksgruppen 
Nyköping
Arnöleden 5
Tel: 0155-19 03 80
apoteksgruppen.se

Öppettider:
Mån-fre 9:00-18:00
lördag 10:00-14:00
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Adoption
Har du frågor om adoption är du välkom-
men att kontakta Familjerättsenheten inom 
Nyköpings kommun, tfn 24 80 00.

Alkohol- och drogproblem 
Nyköpings kommun erbjuder hjälp till 
personer med alkohol- eller andra drogpro-
blem, genom:
• rådgivning och stödsamtal
• kontaktperson 
• olika behandlingar bland annat 12-stegs-
metoden
• stöd i hemmiljö.
Vänd dig till mottagningsgruppen,  
mån – fre 10.00 – 11.30, tfn 24 80 37.

Det finns också en öppenvård för ungdo-
mar upp till 20 år, som har problem med 
alkohol eller narkotika. Tfn 0155-24 78 20, 
telefontid måndagar 13.30-16.30. Övriga 
tider; tala in ett meddelande så blir du 
uppringd.  

Barn- och ungdomsenheten
Stöd och service till barn och familjer med 
särskilda behov är en del av det sociala 
arbetet inom Nyköpings kommun. De 
tjänster som kan erbjudas är bland annat:
• Stöd till barn och ungdomar som har 
eller har haft någon förälder med miss-
bruksproblem.
• Rådgivning i familjerättsfrågor, som till 
exempel rörande vårdnad, boende och 
umgänge för barn till separerade föräldrar.
• Stöd till föräldrar som behöver hjälp i sitt 
föräldraskap.
• Stöd till personer som utsatts för våld 
inom familjen.
För mer information, kontakta Barn- och 
ungdomsenheten, tfn 24 80 00.

Barnkulturcentrum 
Prästgatan 12 (nedanför Culturum)
Varje lördag dukar vi upp för olika ska-
pande aktiviteter i en öppen skaparverk-
stad med kvalificerade och inspirerande 
gästlärare. Varje termin presenterar vi flera 
barnteaterföreställningar, knattebioklubb, 
kvällskurser och mycket mer. 
Lördagar 11–15 samt efter överenskom-
melse.
Extraöppet alla vardagar under skolloven 
utom under jullovet.
Mer information www.nykoping.se/barnkul-
turcentrum eller tfn 24 89 07, 24 89 08. 

Bibliotek
Biblioteksverksamheten består av Nykö-
pings stadsbibliotek Culturum, bokbussen 
samt ”Boken kommer”. I Stigtomta byggs 
nya lokaler för biblioteksfilialen. Under 
tiden trafikerar bokbussen Stigtomta. 
Via bibliotekets webbplats kan du bland 
annat ladda ner e-böcker och lyssna på 
ljudböcker. Du kan också låna om, reser-
vera böcker, lämna inköpsförslag, hitta 
boktips. Besök oss på www.nykoping.se/ 
bibliotek ”Boken kommer” erbjuder helt 
utan kostnad hemleverans av böcker 
till den som på grund av sjukdom eller 
funktionshinder inte själv kan komma till 
biblioteket. Talböcker är inlästa böcker 
som får lånas av synskadade och andra 
med läshinder. Har man inte möjlighet att 
besöka biblioteket kan man be om hem-
sändning av talböcker per post. 
Tfn 24 86 86 eller e-post: 
boken.kommer@nykoping.se.

Culturum ligger på Hospitalsgatan 4, tfn 
24 86 86, e-post: info.biblioteket@nyko-
ping.se
Öppet: mån–tor 10–19, fre 10–18, lör 
10–15, söndagsöppet okt–mars 12–15.
Tidningsavdelningen är öppen varje vardag 
från kl. 09.

Bokbussen
Bokbussen är kommunens rullande biblio-
tek. För aktuell turlista gå in på http://bib-
liotek. nykoping.se/web/arena/bokbussen 
eller ring och beställ turlistan på tfn  
24 86 66, eller e-post:  
bokbussen@nykoping.se. Bokbussen 
stänger några veckor under sommaren.

Bostadsbidrag
Upplysningar kring bostadsbidrag och 
bostadstillägg för pensionärer ges av För-
säkringskassan, tfn 0771-52 45 24 samt 
Pensionsmyndigheten, tfn 0771-77 67 76.

Brandförsvar
Se Sörmlandskustens Räddningstjänst.

Bränna och elda utomhus
Besked om eldningsförbud, rådgivning och 
anmälan om mer omfattande bränning,
tfn 24 75 10, jourtid 24 75 18. E-post: 
raddningstjansten@nykoping.se. För mer 
säkerhetsinformation se www.skrtj.se 

Bygg- och planfrågor
Samhällsbyggnad hanterar frågor om 
bygglov, detaljplaner, miljöfrågor som 
radon med mera. Plan och bygglovhand-
läggare träffas säkrast efter överenskom-
melse.
Information och anvisningar till dig som 
tänker bygga, liksom e-tjänster och ansök-
ningsblanketter finns på www.nykoping.se/
bo-bygga-och-miljo. Du kan också få hjälp 
hos Kommunservice i Stadshuset.
När du ska bygga nytt eller bygga till 
inom detaljplanelagt område behöver du 
ofta beställa en nybyggnadskarta som 
sedan blir underlag för en situationsplan. 
Bygglovhandläggarna kan ge besked om 
vad du behöver lämna in för dokumenta-
tion tillsammans med din bygglovansökan. 
De hjälper dig också med nybyggnads-
kartor och annat som rör utstakningar. 
Kontakta Bygglovenheten via e-post  
bygglov@nykoping.se eller tfn 24 82 50.

Campus Nyköping
Campus Nyköping är ett modernt lärcen-
trum som samlar utbildning för vuxna. 
Här kan du läsa inom den kommunala 
vuxenutbildningen, yrkeshögskolan eller 
högskolan. 
Våra utbildningar ser olika ut, men många 
av dem har en sak gemensamt: de är 
framtagna och drivs i nära samarbete med 
arbetsmarknaden. Det betyder att du som 
studerar på Campus Nyköping kan vara 
säker på att din kompetens kommer att 
vara efterfrågad. Det betyder också att 
företagen kan räkna med utbildade perso-
ner som svarar upp mot deras önskemål.
På Campus Nyköping finns också studie- 
och yrkesvägledning som kan hjälpa dig 
med dina frågor runt studier och yrkesval.
För mer information:  
www.campusnykoping.se,  
info@campusnykoping.se, tfn: 24 87 85

Cykling
För att underlätta för cyklister sopsaltas 
cykelbanor i kommunen i stället för att 
plogas och sandas. Det finns ett antal 
cykelpumpar utställda i tätorten, bland 
annat vid Stora torget, Rosvalla, på Arnöle-
den och vid Centralstationen. Se karta på 
nykoping.se.

Dagverksamhet
Dagverksamheten är en träffpunkt för 
äldre. Här ges möjlighet till social samvaro 
och aktiviteter i gemenskap med andra. 
För mer information, kontakta handläggare 
inom Social omsorg, tfn 24 80 00.

Ekonomiskt bistånd
Du som bor i Nyköpings kommun och inte 
kan försörja dig och din familj på annat sätt 
har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd 
som tidigare kallades socialbidrag. Kon-
takta oss på vuxenenheten tfn 24 80 55  
mån-tor 10-11.

Ekonomisk rådgivning
Nyköpings kommun erbjuder kostnadsfri 
rådgivning till sina invånare i frågor som 
rör bland annat avbetalningar, budget, hus-
hållsekonomi och skuldsanering. För mer 
information, kontakta budget- och skuld-
rådgivare, tfn 45 78 49 och 24 85 18.

Elfrågor
Vattenfall AB är det lokala nätbolaget som 
ansvarar för eldistributionen i Nyköping, 
Trosa och Gnesta. Hos oss får du hjälp 
med olika typer av nätfrågor och du når 
oss vardagar 08–18 på tfn 020-82 00 00 
för privatpersoner, och vardagar 08.00-
16.30 på tfn 020-82 10 00 för företag.

Energirådgivning
Nyköpings kommun erbjuder kostnadsfri 
energi- och klimatrådgivning till hushåll och
mindre företag. Drar mitt hus mycket 
energi? Vilken uppvärmningskälla passar 
mig och mitt hus bäst? Hur bör jag bäst 
tilläggsisolera mitt hus? Hos energiråd-
givningen får du svar på dina frågor. Vi 
samarbetar med Trosa kommun i ener-
girådgivningsfrågor. Kontakta dem via 
e-post rickard.osterlund@trosa.se eller tfn 
0156-522 46.

Familjecentral
Familjecentralen är en mötesplats för famil-
jer med barn 0-6 år. Vi erbjuder öppen 
förskola, barnavårdscentral och mödra-
vård. Möjlighet till stöd från socionom 
finns också för föräldrar med barn 0-12 
år. Familjecentralerna drivs av Nyköpings 
kommun och Landstinget Sörmland i sam-
verkan. Verksamheten är kostnadsfri.
Arnö familjecentral, tfn 24 87 24, Brand-
kärrs familjecentral, tfn 24 84 96.

Familjehem
Nyköpings kommun kan erbjuda famil-
jehemsvistelse för barn och ungdomar 
som för kortare eller längre tid inte kan bo 
hemma. Kommunen söker också familjer 
som har möjlighet att öppna sitt hem för en 
ny familjemedlem. För mer information kon-
takta familjehemsenheten, tfn 24 80 00.

Familjerådgivning
Familjerådgivning är till för par och familjer 
som behöver bearbeta samlevnadsproblem 
och andra konflikter. Familjerådgivningen 

finns på Östra Kvarngatan 26. Upplys-
ningar och tidsbeställning, tfn 312 33 mån-
fre 09–10, övriga tider telefonsvarare. 

Farligt avfall
Nagellack, färg, lösningsmedel, syror, 
kvicksilvertermometrar, lysrör, batterier 
och annat farligt avfall ska lämnas vid en 
återvinningscentral. Se rubrik Återvinnings-
centraler.
  
Fastigheter (kommunägda)
Kommunfastigheter svarar för förvaltning 
av kommunägda lokaler och fastigheter. 
Frågor om uthyrning av lokaler samt hyror 
för äldreboenden besvaras av Kommun-
service på tfn 24 88 00.
Samhällsbyggnad svarar bland annat på 
frågor om
• Arrenden på tfn 24 82 92
• Tomträtter och försäljning av fastigheter 
tfn 24 82 92
• Mark för bostäder och arbetsplatser på 
tfn 24 78 79

Felanmälan
Här kan du göra en felanmälan om gator, 
gatlyktor, vatten, avlopp eller kommunala 
fastigheter och byggnader. Du kan också 
anmäla klotter eller skadegörelse. Felan-
mälan görs via www.nykoping.se/felanmalan 
eller via Kommunservice tfn 24 88 00.
Felanmälan vid akuta fel utanför kontorstid: 
Länsalarmeringcentralen 08-454 22 03.

Fiber
Nyköpings stadsnät drivs av Gästabuds-
staden. Om du vill installera fiber finns 
information på gastabudsstaden.se.

Fixar-Malte 
Praktisk hjälp i hemmet erbjuds för per-
soner över 75 år som bor i eget boende i 
Nyköpings kommun. Fixar-Maltes tjänster 
är kostnadsfria men kunden står själv för 
materialkostnader. Välkommen att boka 
tid! Telefon 073-773 72 07 eller 073-662 
22 51. E-post: fixar-malte@nykoping.se.

Fjärrvärme
Information om fjärrvärme lämnas av Vat-
tenfall fjärrvärme tfn 020-82 00 00.

Flyktingfrågor
En viktig del i kommunens arbete med flyk-
tingar är mottagning och att skaffa bostad. 
Mottagandet av nyanlända regleras genom 
avtal mellan kommunen och Migrations-
verket. Oavsett om du själv är flykting och 
behöver hjälp eller om du vill hjälpa till med 
nyanlända som språkvän, god man eller 
med familjehem så finns mycket informa-
tion på nykoping.se/omsorg-hjalp. På kom-
munservice Brandkärr finns information på 
många språk. Tfn 45 78 88.

Fritidsgårdar
Fritidsgårdarna i Nyköping är förenings-
drivna och hålls öppna kvällstid. Här finns 
aktiviteter för alla åldrar, alltså inte enbart 
för ungdomar. Upplysningar om program, 
öppettider med mera kan fås via fritidsgår-
darna.

Arnö Fritidsgård, Herrhagsskolan, 
epost: paker@live.se
Hyttan, Nävekvarn, www.hyttan.net
Jönåkers ungdomsgård, tfn 706 60, 
www4.idrottonline.se/JonakersIF

Nyköping A till Ö

Fu-R
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Oppeby fritidsgård, Oppebyskolan, 
tfn 070-461 03 21.
Oppebykyrkan ungdomskväll (från åk 7), 
tfn 751 31
Slakthuset, tfn 28 44 44, www.ungkraft.se
UG-Arnö/S:ta Katarina kyrka, tfn. 751 31
Sportis, Rosvalla, tfn 070-283 05 28, 
micke@nbisfri.se
RFSL Borgen, Kontakt: RFSL 
nykoping@rfsl.se, www.rfsl.se/nykoping
Brandkärrs Fritidsgård, Somaliska fören-
ingen, Mariebergsvägen 7, 
somaliskaforeningen@live.se

Funktionsnedsättning
Nyköpings kommun erbjuder olika sorters 
stöd och hjälp till personer med funktions-
nedsättning. För mer information kontakta 
handläggare inom Social omsorg,  
tfn 24 80 00.

Färdtjänst
Du som har svårigheter att åka kollektivt på 
grund av någon funktionsnedsättning kan 
ansöka om färdtjänst. Det är ett komple-
ment till den övriga lokaltrafiken. Färdtjänst 
innebär att du färdas med exempelvis bil 
eller minibuss med plats för rullstol. Om 
du är skriven i Nyköpings kommun kan du 
ansöka om färdtjänst via handläggare inom 
Social omsorg, tfn 24 80 00.
Färdtjänstansökan: tfn 24 80 00.
Färdtjänstbeställning: tfn 020-44 40 00.
Sjukresebeställning: tfn 020-44 40 00.

Föreningsbidrag
Kommunalt föreningsbidrag lämnas till 
bland annat följande typer av föreningar:
• Föreningar som bedriver ungdomsverk-
samhet
• Pensionärsföreningar, handikapporgani-
sationer och andra sociala organisationer
• Kulturföreningar 
Upplysningar tfn 45 74 36, e-post: 
forening@nykoping.se

God man och förvaltare
Gode män och förvaltare hjälper personer 
som har svårt att klara sin ekonomi eller 
annat som tillhör vardagslivet. Det kan 
handla om ensamkommande flyktingbarn 
eller personer som på grund av sjukdom, 
psykisk störning eller dålig hälsa inte kan 
sköta sin ekonomi, bevaka sin juridiska rätt 
eller annat i vardagen. Läs mer på  
www.nykoping.se/godman eller ring Överför-
myndarkontoret mån-fre 10-12, tfn 24 87 00. 

Hamn
I hamnen finns restauranger och fik, hus-
bilsparkering, gästhamn, serviceplatser för 
septiktankar, båtbottentvätt och lyftkran för 
den som behöver hjälp med sjösättning. 
Här finns även vattensportstadion, lekplats, 
skejtområde, graffitivägg samt basket- och 
beachvolleybollplaner. Se mer information 
på www.nykoping.se/hamn.  

Hemtjänst
Hemtjänst är till för att underlätta det dag-
liga livet och göra det möjligt för dig som 
är äldre att bo kvar hemma under trygga 
förhållanden. Hemtjänsten kan hjälpa till 
med städning, tvätt, inköp och att laga, 
värma och duka fram måltider. Personlig 
omvårdnad som exempelvis hjälp med 
hygien, och av- och påklädning kan också 
ingå. Hemtjänst kan även innebära enbart 
besök för att du ska känna dig trygg 
hemma eller att du har larm. Du ansöker 
genom att ta kontakt med handläggare 
inom Social omsorg, telefontid 08.30-
09.30 tfn 24 80 00. 

Hundrastgård
Längs promenaden mellan hamnen och 
Brandholmen, cirka 200 meter efter kanot-
stadion, ligger en hundrastgård där hundar 
kan springa fritt och leka. Hundrastgården 
är belyst och öppen dygnet runt samt 
givetvis gratis att använda. 

Hälsoskydd
Frågor om enskilt vatten och avlopp, radon 
och mögel i bostäder, renhållning, badvat-
tenkvalité, buller med mera besvaras av 
Miljöenheten på Samhällsbyggnad,  
tfn 24 89 20 eller miljo@nykoping.se.

Högskolestudier
Se rubriken Campus Nyköping

Hörselskadade
Stadsbiblioteket har DVD-filmer med teck-
enspråk för barn. Culturums konsertsal 
har IRsystem för ljudet till hörselskadade. 
Nyköpings Teater och Olrogsalen har 
hörselslinga.

Industrimark
Kommunen upplåter byggklar industrimark 
i flera tätorter. Upplysningar lämnas på tfn 
24 81 50. På nykoping.se finns kartor över 
ledig företagsmark.

Information
Vill du veta mer om den kommunala verk-
samheten? 
Gå in på www.nykoping.se eller ring kom-
munservice i Stadshuset tfn 24 80 00 för 
att kontakta någon i kommunen. Den skrift-
liga informationen som kommunen ger ut 
finns bland annat på biblioteket i Culturum 
eller i informationen i Stadshuset. Kontakta 
gärna Information Nyköping tfn 24 81 00. 
Om du följer Nyköpings kommun på Face-
book läggs aktuell information ut även där.

Kommunalråd
Kommunalråden är valda hel- och deltids-
politiker som arvoderas av kommunen. 
De utses av kommunfullmäktige för en tid 
av fyra år. Ett av kommunalråden är även 
ordförande i kommunstyrelsen. Kommunal-
råden har sin arbetsplats i Stadshuset och 
nås via ledningssekreterare, tfn 24 83 49.
 
Kommunfullmäktige
Nyköpings kommun har 61 fullmäktige-
ledamöter och 33 ersättare för dessa. 
Kommunfullmäktige sammanträder i regel 
andra tisdagen i varje månad (utom juli och 
augusti) kl 19.00 i Stadshuset. 
Sammanträdena är offentliga. Handling-
arna finns att tillgå på kommunens webb-
plats: www.nykoping.se en vecka före 
sammanträdet. Du kan också läsa dem i 
Stadshusets entré och på Stadsbiblioteket.

Konsertsal
Se Nyköpings Arenor.

Konsumentrådgivningen
Känner du till dina rättigheter? Konsument-
rådgivningen hjälper dig med råd och hjälp 
i konsumentfrågor kostnadsfritt. Ställ din 
fråga direkt på hemsidan eller maila på 
konsumentinformation@nykoping.se. På 
nykoping.se/konsument finns också många 
bra länkar. För besök förboka på tfn  
24 86 71 säkrast måndag 10-12, torsdag 
13-15. Adress: Nyköpings stadsbibliotek, 
Hyllan (1 tr.), Hospitalsgatan 4.

Kopiering, fax, skanning och internet
På stadsbiblioteket i Culturum kan du mot 
avgift kopiera och faxa. Här finns också 
gratis internet samt datorer att låna.

Kommunservice Tekniska divisionen
Felanmälan och kundmottagning vardagar 
07.00–16.00, lunchstängt kl. 12-13. Tfn  
24 88 00. Besöksadress: Tillverkarvägen 2. 

Kulturprogram
Se Nyköpings Arenor.

Kulturskolan
Kulturskolan erbjuder ett brett utbud av 
kurser inom flera kulturämnen. Kultursko-
lan omfattas inte av skolpeng och riktar 
sig till barn/ungdomar i hemkommunen 
Nyköping innefattande tillhörande lands-
bygdsorter som tillhör Nyköping.
Kurserna hålls i olika lokaler runt om i 
Nyköping och på några mindre tillhörande 
orter utanför staden. Verksamheten vänder 
sig till barn och unga 0-25 år med intresse 
för musik, dans, teater, bild och slöjd med 
flera undergrupper baserade på grenar 
eller åldrar.
Vi erbjuder kurser inom: Bild och hantverk, 
dans och rörelse, musik och produktion 
och teater och drama. Expedition på 
Rosenkällavägen 41, Tonborgen, tfn 24 87 65.

Lekplatser
Det finns många fina lekplatser i kommu-
nen som ska inspirera barn till lek och att 
vistas ute. En helt ny lekplats med temat 
dinosaurier har öppnat nyligen vid Len-
nings väg. I Brandkärr är temat spöken. 
Se karta över alla kommunens lekplatser 
på www.nykoping.se/lekplatser. 

Matavfall
I Nyköping sorterar vi matavfall i bruna 
kärl. Det insamlade matavfallet rötas och 
blir biogas. Mer information, matavfallspå-
sar och behållare får du av kommunservice 
på Tekniska divisionen, tfn 24 88 00. Infor-
mation finns även på www.nykoping.se.

Medborgarförslag
Både barn och vuxna som är folkbokförda 
i Nyköpings kommun kan lämna förslag 
till kommunfullmäktige. Medborgarförsla-
gen kan handla om allt som kommunen 
ansvarar för. Mer information finns på 
www.nykoping.se och i kommunservice i 
Stadshuset.

Miljöfrågor
Du som invånare kan göra stor skillnad i 
vårt gemensamma arbete för en hållbar 
kommun. På www.nykoping.se/bo-bygga- 
och-miljo/miljo-halsa-och-livsmedel/ har 
vi samlat tips och råd som både du och 
miljön har nytta av samt kommunens 
arbete med miljöfrågor. Där finns också 
information om hur du anmäler misstänkta 
miljöfaror eller exempelvis matförgiftning. 
Miljöfrågor rörande exempelvis luftvård, 
vattenvård eller buller besvaras av Miljöen-
heten på Samhällsbyggnad e-post:  
miljo@nykoping.se eller tfn 24 89 20.

Naturvård
På www.nykoping.se/bo-bygga-och-miljö/
natur finns information om hur Nyköpings 
kommun arbetar med att skydda och 
utveckla naturområden i vår kommun. Det 
finns flera kommunekologer som kan kon-
taktas via e-post  
samhallsbyggnad@nykoping.se eller  
via tfn 24 80 00

Nyköpings Arenor
Nyköpings Arenor är samlingsnamnet 
för Nyköpings största arenor; Rosvalla, 
Culturum, Nyköpings Teater och Träffen. 
Arenorna och ett 50-tal mindre idrottsloka-
ler går att hyra om du eller din förening vill 
ordna ett större evenemang. Gäller såväl 

privatperson som förening eller arrangör. 
Vill du hyra en lokal eller få hjälp att ordna 
ett stort evenemang läs mer på  
www.nykopingsarenor.se. Lokalbokningen 
Nyköpings Arenor: tfn 24 89 10, eller 
e-post: nykopingsarenor@nykoping.se. 
Köp biljetter till kulturevenemangen på 
nykopingsguiden.se/program eller på Ros-
valla servicecenter mån-fre 10-20, lör-sön 
07-19. Biljetter finns även på Nyköpings 
Turistbyrå, Culturum eller Koordinaten i 
Oxelösund.

Nämnder
Kommunen har sju verksamhetsnämnder:
– Barn- och ungdomsnämnden
– Bygg- och tekniknämnden
– Kultur- och fritidsnämnden
– Miljönämnden
– Socialnämnden
–Utbildnings-, arbetsmarknads- och inte-
grationsnämnden
–Vård- och omsorgsnämnden
Utöver det en valnämnd, Nyköpings- 
Oxelösunds överförmyndarnämnd, 
Nyköpings-Oxelösunds gemensamma 
servicenämnd, Patientnämnden, Nämnden 
för samverkan kring socialtjänst och vård 
och Lokala säkerhetsnämnden.

Näringsliv
Behöver du råd och stöd som företagare, 
ta kontakt med Näringslivsenheten  
tfn 24 81 50. De lotsar dig rätt i alla typer 
av företagsfrågor. I Näringslivsenheten 
ingår Näringslivskontoret, turistbyråerna 
och Nyköpings Arenor. Näringslivsenheten 
samarbetar också med bolaget Nyköpings-
regionen, vars uppgift är att marknadsföra 
kommunerna utanför regionen på mässor 
med mera. Tfn 75 000,  
www.nykopingsregionen.se. Näringslivs-
bolaget ägs av näringslivet och näringslivs-
organisationerna tillsammans med kommu-
nerna Nyköping och Oxelösund. 

Parkeringstillstånd
Parkeringskort för boendeparkering, nytto-
parkering och rörelsehindrade kan ansö-
kas via blankett på www.nykoping.se. Har 
du frågor, ring kommunservice Tekniska 
divisionen tfn 24 88 00.

Psykisk funktionsnedsättning 
Kommunen erbjuder stöd och service 
till människor med psykisk funktionsned-
sättning. Stödet som utformas efter den 
enskildas egna önskemål och resurser kan 
vara i form av särskilt boende, boendestöd 
och/eller sysselsättning. Annat stöd som 
kan erbjudas är:
– Stöd enligt LSS
– Personliga ombud
– Kontaktperson, ledsagare med mera.
För mer information kontakta handläggare 
inom Social omsorg, tfn 24 80 00.

Radon
Läs mer om radon och vilken hjälp du kan 
få på www.nykoping.se/bo-bygga-och-
miljo/Bostad/Bostadsmiljo/Radon/ Du kan 
kontakta Miljöenheten på Samhällsbygg-
nad, e-post: miljo@nykoping.se eller  
tfn 24 89 20.

Renhållning
Kommunservice Tekniska divisionen, tfn 
24 88 00, svarar på frågor om renhållning 
och hämtningstider mån-fre 7-16, lunch-
stängt 12-13. Information finns även på 
www.nykoping.se.

Sörmlandskustens Räddningstjänst
Vid akut läge, ring 112 för räddningstjänst, 
ambulans och polis.
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Si-Ö
För information om brandskydd i hemmet, 
tillsyn, tillstånd, verksamhet och kontakt-
uppgifter, se www.skrtj.se. Där och på 
www.nykoping.se finns också information 
om när det råder eldningsförbud.
Brandstationen i Nyköping finns på 
Jägarhållet 1. Tfn 24 75 10,  
e-post: raddningstjansten@nykoping.se

Simhall
Nyrenoverade Hjortensbergsbadet på 
Stockholmsvägen är en fin och familje-
vänlig anläggning med något för alla. Här 
finns äventyrsbad, lång vattenrutschkana 
utanpå huset, simhall med flera bassänger, 
ett litet vattenland för de yngsta samt även 
en relaxavdelning. Se mer information på 
www.medley.se.

Skatt
Upplysningar om kommunalskatten hittar 
du på www.nykoping.se under rubriken 
Dina skattepengar. Övrig skatteinformation 
finns hos Skatteverket tfn 0771-567 567.

Skejtområden
Det finns flera platser att välja på runt om 
i kommunen för den som vill skejta. Vid 
Träffen finns en 300 kvadratmeter stor 
betongpark med många olika skejtelement. 
Det finns även ett streetskejtområde på 
Östra hamnsidan, samt skejtspots eller 
ramper på Nicolaiskolan, samt i Svalsta, 
Stigtomta, Vrena, Nävekvarn och i Tyst-
berga. Läs mer på www.nykoping.se/
skejta.

Skuldsanering
Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning i frågor 
om budget och skuldsanering till dig som 
bor i Nyköpings kommun. För mer informa-
tion, kontakta budget- och skuldrådgivare, 
tfn 45 78 49 eller 24 85 18 (vxl 24 80 00).

Sociala medier
Nyköpings kommun är aktiv i ett antal 
sociala medier, bland annat Facebook, 
Instagram, Twitter och Linkedin. Läs mer 
på nykoping.se.

Socialbidrag
Se rubriken Ekonomiskt bistånd.

Sotning
Sotning, kontroll av eldstäder med mera 
beställer du hos skorstensfejarmästaren 
inom Nyköpings kommun, 
www.kustsotarna.se tfn 21 65 09.

Språkundervisning
I Nyköpings kommun undervisar pedago-
ger i 18 olika språk. Modersmålsundervis-
ning sker bland annat på finska, somaliska, 
persiska och spanska. Rektor på respek-
tive skola har mer information. Språkin-
troduktion för gymnasieelever som nyss 
kommit till Sverige: Kontakta Nyköpings 
gymnasium tfn 24 80 62. Vuxna invandrare 
kan få undervisning i svenska på Campus 
Nyköping, tfn 24 87 85.

Studiefinansiering
Vid studier på grundläggande, gymnasial 
och eftergymnasial nivå kan du ansöka om 
studiemedel hos CSN, mer information 
www.csn.se.

Synpunkter
Hör av dig med synpunkter på kommu-
nens verksamhet via ”Tyck till” på webb-
platsen www.nykoping.se, telefon, brev, 
e-post eller besök. Vi ser synpunkterna 
som en bra hjälp i arbetet med att förbättra 
service och tjänster.

Särskolan
Kontakta samordnare för särskolan 
tfn 45 77 60.

Talböcker
Se Bibliotek

Taltidning
Taltidning för synskadade i Nyköpings 
kommun ges ut. Abonnemang eller mer 
upplysning via Taltidningsredaktionen 
tfn 016-16 69 05

Tomgångskörning
Tomgångskörning mer än 1 min är för-
bjudet enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter 
för Nyköpings kommun. Förseelse mot 
bestämmelsen är straffbelagd.

Trafikföreskrifter – trafikliggare
Lokala trafikföreskrifter för Nyköpings kom-
mun finns på polisstationerna, på Tekniska 
divisionen på Tillverkarvägen 2, tfn 24 88 00 
samt på nykoping.se/trafik-resor.

Trädgårdsavfall
Små kvistar och löv kan du själv kompos-
tera. Stora grenar och större mängder 
trädgårdsavfall får du köra iväg till en träd-
gårdstipp. Du kan även beställa hämtning 
av trädgårdsavfall i ett särskilt kärl mot en 
avgift. Läs mer på nykoping.se/bo-bygga-
och-miljo.

Turism
Turister och besökare är välkomna till 
Nyköpings Turistbyrå, Rådhuset, Stora tor-
get, tfn 24 82 00, turism@nykoping.se. All 
information om vad som finns att se och 
göra i Nyköping finns på  
www.nykopingsguiden.se. Det finns även 
turistinformation året runt vid Skavsta flyg-
plats samt under sommaren i Nävekvarn. 
skavstatourism@nykoping.se,  
www.nykopingsguiden.se.

Ungdomsfullmäktige
Ungdomsfullmäktige (NU) är ett forum 
där ungdomar i Nyköping kan göra sina 
röster hörda. NU består av förtroendevalda 
ungdomar från Nyköpings högstadie- och 
gymnasieskolor. Arbetet sker i arbets-
grupper som själva väljer vilka frågor 
de ska rikta in sig på. Du som är 13–25 
år är välkommen att vara med i någon 
arbetsgrupp. Alla ungdomar i den åldern 
har också motionsrätt till NU och NU har 
i sin tur motionsrätt till Kommunstyrelsen. 
Ungdomsfullmäktige jobbar för att Nykö-
ping ska bli Sveriges bästa ungdomsstad! 
Kontakt: nu@nykoping.se
 
Vatten
Har du frågor om:
• Kommunal vattenförsörjning, fakturor, 
driftstörningar, kontakta kommunservice 
Tekniska divisionen, tfn: 24 88 00.
• Enskild vattenförsörjning, kontakta Miljö-
enheten, tfn: 24 89 20.

Vigsel 
Den som vill ha borgerlig vigsel kan vända 
sig till Nyköpings kommun tfn 24 80 00. 

Vuxenutbildning
Se rubriken Campus Nyköping.

Väntjänsten
Väntjänsten är en fristående ideell förening 
som samarbetar med Röda Korset och 
pensionärsorganisationer. De arbetar 
för att lindra ensamheten hos äldre och 
personer med funktionsnedsättning. 
Verksamheten är kostnadsfri och du kan 
bland annat få hjälp med enklare ärenden, 

promenader, att följa med till läkaren, läsa 
högt ur tidningen och samtal. Väntjänsten 
tfn 28 45 00, mån–fre kl. 13–15.

Återvinningscentral
I Nyköpings kommun finns flera återvin-
ningscentraler som tar emot grovavfall och 
farligt avfall: Björshult, Jönåker, Nävekvarn, 
Stigtomta och Tystberga. Det finns också 
en mobil återvinningscentral som kommer 
till tolv platser i kommunen. Öppettider för 
samtliga återvinningscentraler hittar du på 
www.nykoping.se eller ring till kommunser-
vice Tekniska divisionen, tfn: 24 88 00.

Återvinningsstation
Förpackningar och tidningar kan lämnas 
vid återvinningsstationer som är utplace-
rade i kommunen. För mer info se  
www.ftiab.se eller www.nykoping.se. Om 
du bor i lägenhet har du ofta möjlighet att 
sortera förpackningar och tidningar i ett 
miljöhus i ditt bostadsområde.

Ägarbyte
När du köper eller säljer en fastighet 
behöver du meddela kommunen för att ditt 
abonnemang för renhållning och vatten 
ska bli rätt. Vi skickar en flyttblankett som 
både den befintliga och den nya ägaren 
ska underteckna. Kontakta kommunser-
vice på Tekniska divisionen via tekniska.
divisionen@ nykoping.se eller tfn 24 88 00.

Äldreomsorg
Nyköpings kommun erbjuder stöd och 
hjälp till äldre inom sin vård- och omsorgs-
verksamhet. Några exempel är äldrebo-
ende, hemtjänst, trygghetslarm, trygghets-
kamera och färdtjänst. För mer information 
kontakta handläggare inom Social omsorg, 
tfn 24 80 00 eller läs på www.nykoping.se

Öppen förskola
Se rubriken Familjecentral.

Öppettider
Kommunservice i Stadshuset och telefon-
växeln har öppet alla vardagar 08-17. 
Tfn 24 80 00.
Kommunservice Brandkärr, Brandkärrs-
vägen 106, tfn 44 78 88. Mån 13-16, tisd 
13-18, tor 9-12, 13-16.
Kommunservice Tekniska divisionen, 
Tillverkarvägen 2, Arnö. Mån-fre 07-16, 
lunchstängt 12-13. Tfn 24 88 00.
Kommunservice, Social omsorg, Fors-
gränd 12. Tfn: 24 80 00. Mån- tor 07.45-
17.00, fre 07.45-16.00. Lunchstängt 
11.45-12.45. 

Överklagande
Nästan alla kommunala beslut kan överkla-
gas hos högre instans. 
Vidare information lämnas av kommunjuris-
ten på tfn 24 83 35.
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ÅK BUSS I  
NYKÖPING!
ÅKER DU OFTA? KÖP ETT MÅNADSKORT FÖR 
560 KR/ MÅNAD OCH ÅK HUR MYCKET DU VILL 
(370 KR UNG/STUD).

ÅKER DU IBLAND? KÖP BILJETT MED VÅR  
APP, ELLER LADDA EN RESKASSA PÅ VÅRA  
SMARTA RESEKORT – 20% BILLIGARE ÄN ATT 
KÖPA BILJETT OMBORD.

ÅKER DU LÅNGT OCH OFTA? KÖP SÖRMLANDS- 
KORTET OCH ÅK OBEGRÄNSAT MED BÅDE TÅG 
OCH BUSS I HELA LÄNET. 830 KR/MÅNAD
(550 KR UNG/STUD).

 

LÄS MER PÅ 
sormlandstrafiken.se

vv

Movingo är en pendlarbiljett som 

ger dig  tillgång till både regionaltåg 

och  lokaltrafik i hela Mälardalen. 

Läs mer på movingo.se

Pendling är kärlek 
– till din nya hemstad 

NYKÖPING 
←→

STOCKHOLM

30 dagar 
för 2 800 kr 

SJ samt
Sörmlandstrafiken 

och SL ingår.

Vill du komma med i en ny 
gemenskap i Nyköping?
Vi är en världsomfattande religiöst och politisk obunden orden 
som funnits i Nyköping sedan 1910. Vi har verksamheter för  
män och kvinnor. 

Är du intresserad och vill veta mer om oss är du välkommen  
att kontakta Åke Widholm på tel.nr 072 528 36 91, eller skriv 
till oss på nedan adress.

Logen 44 Sörmland. 
Odd Fellows gränd 1. 
611 32 Nyköping.
E-post: b-44@oddfellow.se

Vi finns för dig med stöd och råd om 
du eller någon närstående drabbas 

av brott. Vi stöder också vittnen 
och målsägande i samband med 

rättegångar.
Du når oss dagligen på  

tel. 0155 28 62 20.
För frågor om deltagande i en rättegång 

kan du ringa 0155 21 00 50 vardagar.

E-post: info@o-sormland.boj.se
www.ostrasormland.boj.se

När Amnesty får information om att en människas liv är i fara, när någon riskerar att avrättas, torteras eller ”försvinna” 
genomförs en blixtaktion. Ett världsomspännande nätverk protesterar omedelbart genom brev, fax, e-post och SMS som 
skickas till berörda regeringar. Som SMS-aktivist får du ett SMS varannan vecka som berättar om vad en aktuell aktion 
handlar om och du bekräftar ditt deltagande genom att skicka ”AMN JA” till 72401. Ditt namn läggs då till på ett 
färdigskrivet vädjande som Amnesty skickar vidare till berörd regering.

Gör så här: Skriv START AMN följt av ditt för- och efternamn i ett SMS och skicka till 72401. Att få blixtaktioner via SMS 
kostar 5 kr styck.  Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att skicka STOP AMN till 72401. Amnesty lagrar 
dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. 

Du och din mobil 
kan bli en aktiv röst

Välkommen till Nyköping



Nyköpings kommun, 611 83 Nyköping, tfn 0155-24 80 00, fax 0155-24 81 36

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. 

Närheten till havet, en lokal prägel och Europas storstäder inom räckhåll 

ger dig möjligheter att andas och växa.

www.nykoping.se




