NYKÖPI NG S TI D N I NG
I N FOR MATION
FRÅN NYKÖPI NG S KOM M U N
FE B R UAR I N R 1 • 2018

Signe Hagberg Lönnström kickar ofta och gärna i den nya skejtspoten i Jönåker. Den kom snabbt på plats tack vare ett ovanligt lättarbetat medborgarförslag, för en förening stod
bakom och var redo att både bygga och hålla rampen i gott skick. Foto: Hugo Leijon

UF-företagarna
har vind i seglen

Det visste du inte
om nya turistchefen

Så fördelas dina
skattepengar
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[ INLEDARE ]

En språkvän hade
varit bra att ha

N

yköpingsbo kan man vara från födsel eller
efter att ha flyttat hit. Själv valde jag att
tillsammans med familjen lämna Stockholm
och dra söderut. Kanske hade vi omedvetet blivit
påverkade av Bo i Nyköping-kampanjen som vi
såg varje år i tunnelbanan, kanske inte. Omöjligt
att säga. Klart är att många av kompisarna visste
precis vilken stad vi pratade om när flyttlasset gick.

FÖRDOMARNA NÅDDE OSS – Nyköpings-

bor är svåra att lära känna. Men vi har mest märkt
av motsatsen. Allt från klassföräldrar, grannar och
butiksbiträden till arbetskamrater – de flesta är
glada och öppna. Klart det finns surkart i Nyköping
också, men det hör ju liksom livet till. Vad skulle vi
annars själva kunna gnälla över?
Men en språkvän eller kulturguide skulle jag
haft nytta av som nyinflyttad.
Då hade jag snabbare förstått vad folk menade
med Ica Knuten, gamla Polishuset och att flygrakan inte alls ligger på Skavsta.
Då hade jag haft vett att inte ifrågasätta Vallarna som Bästa stället att fira skolavslutningar på.
Jag är hellre vid vackra Nyköpingshus utan triljarder människor med paraplyer som skymmer mina
egna små telningar som är skräckslagna över att
bli borttappade. Nej, vad sa jag, jag menar Åhh,
vad stämningsfullt det är!
OAVSETT OM DU ÄR ny i Nyköping eller mer

gammal i gården så är den här tidningen till för dig.
Så att du ska ha koll på vad som händer, hur dina
skattepengar fördelas, vilka byggen som planeras
och hur du själv kan göra för att påverka din plats
på jorden.
Om du har idéer kring vad vi borde skriva om,
hör gärna av dig till
mig som är ny redaktör, eller till någon av
mina kollegor. Mejla,
stoppa oss på stan
eller skicka ett brev.
Inget är så bra att
det inte kan bli lite
bättre.

Många nyheter döljer sig bakom denna pampiga fasad.

Titta in i nya gymnasiet
De nya lokalerna på Gripen är efterlängtade.
Var en av de första som kikar in i de nya
lokalerna innan de öppnas för personal och

elever. Kolla sidan 16 eller gå in på
nykoping.se/nyagymnasiet för en mängd
bilder.

Allt det senaste om ridsportanläggningen
i Flättna hittar du på nykoping.se/ridanlaggning

Visste du att…
Nykoping.se helt plötsligt fick
tusentals besökare från Boston.
Det visade sig att en amerikansk tidning hade
skrivit om det internationella innovationspris
lokala politiker fick angående Nyköpingsmodellen för högstadiet.

ANNIKA HEDBERG
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Vi förklarar hur du som Nyköpingsbo bäst kan påverka din vardag.
Sidorna 7, 10-11 och 14.
Nyköpingselever fick nya upplevelser i Indien och berättar om varför
fler borde ta chansen. Sidorna 18-19.
Tipsar om sommarjobb inom kommunen. Sidorna 14 och 19.
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Nyköpings Tidning kan också
läsas på www.nykoping.se

Boende i Nyköpings kommun
som inte får NY kan få den
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Lämna namn och adress till
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[ FRÅGAN ]

Om du hade en
massa pengar
och all makt
i Nyköping under
en dag, vad skulle
du göra då?

Mattias Hellman
med dottern
Zelda snicksnackar med
polisen Lotta
Thyni.

John Miettinen, Jönåker

Samtal minskar fördomar
Är poliser arga och dumma
och släcker brandmän bara
bränder? Är det extra farligt i
Brandkärr? Missförstånd och
fördomar bemöts när Nyköpings kommun och polisen
bjuder in till vardagligt prat.
Sista tisdagkvällen i månaden
fram till sommaren samlas poliser,
brandmän, socialtjänst och ungdomsstödjare på Familjecentralen i
Brandkärr. Hit är alla välkomna för
att ta en fika, ställa frågor eller kanske berätta något själv.
- Det är bra att träffas och utbyta
erfarenheter, man behöver inte ha
något problem att lösa. Jag gillar
upplägget, säger integrationspedagogen Ibrahim Muhamud.
HAN STÅR OCH PRATAR med

områdespolisen Elin Nilsson, som
instämmer i att det är en avslapp-

nad form av möten. Kollegan Lotta
Thyni passar på att gosa med tiomånaderstjejen Zelda Hellman, vars
pappa hon känner sedan många år.
- Många har inte koll. De träffar
polisen ute i en auktoritär roll och
tror att brandmän bara är ute och
släcker bränder. Här kan man träffa människan bakom rollen, säger
Mattias Hellman, som jobbar på
Gripenskolan till vardags.
SAKI OSMAN, 17, är på plats med
ett par kompisar. De hoppas att folk
ska få en bättre bild av Brandkärr
och tycker att det är tråkigt att
mediebilden är för onyanserad.
- De skriver bara negativt och
överdriver när det händer något här.
Det känns som att vi i Brandkärr är
uteslutna från resten av Nyköping.
Men här stöttar alla varandra och
det finns en fin gemenskap.
Tillsammans med ungdomsstödjarna lägger de upp planer för roliga

Samtalsforum
> Samtalsforumen pågår
klockan 18-20 sista tisdagen
i månaden under hela våren:
27/2, 27/3, 24/4, 29/5 och
26/6.
> Polis, räddningspersonal,
socialarbetare och ungdomsstödjare finns på plats.
Även personer som kan tolka
till och från arabiska, somaliska
och swahili.
> Samtalen sker på Familjecentralen, Brandkärrsvägen 20.

saker som ska hända i området
under våren. Brännboll, grillkvällar,
ansiktsmålning? Och till sommaren
en ny, stor familjefest.
TEXT OCH FOTO
ANNIKA HEDBERG

Nytt förslag
visas i vår

Inomhusmiljön
på Tessin blir bättre

Regeringen avgör
stationsläget

Ett antal utredningsarbeten för Nyköpings resecentrum är i slutfasen,
till exempel Trafikverkets bullerutredning. Synpunkterna från samrådet
(som pågick för ett år sen) är sammanställda och detaljplaneförslaget
arbetas nu delvis om inför den del
i processen som heter granskning.
Granskningen sker troligen senare
i vår. Då kommer det reviderade förslaget att synas på nykoping.se och
vid informationsträffar för boende
och allmänheten.

Vissa delar av Tessinskolan har varit
angripna av mögel. Flera åtgärder
pågår och inomhusmiljön på skolan
förbättras successivt. Mattor byts ut
och rummen saneras, två modulhus
har ställts bredvid skolan och ska
börja användas till undervisning i
mars. Städningen på skolan har setts
över och utökats. Nu fukttorkas golv
i korridorer och lektionssalar varje
dag. Under sportlovet kommer en
storstädning att göras.

Trafikverket lämnar nu över frågan om
stationsläget på Stockholm Skavsta
flygplats till regeringen. När de fattar
beslut går inte att säga i skrivande stund. Trafikverket menar att
stationen ska placeras på Nyköpings
bibana. Nyköpings kommun har varit
emot detta förslag hela tiden och står
fast vid att avsiktsförklaringen med
Trafikverket om en station på huvudbanan ska gälla.

Läs mer på: www.nykoping.se/tessin

– Då skulle jag köpa godare
skolmat. Kanske hamburgare
oftare.

Läs mer om Ostlänken på
www.nykoping.se

Elsie Andersson, Nyköping
– Jag skulle bygga ett jättestort
lila tält, ända upp till himlen.
Där skulle alla människor i hela
världen få plats och kunna sitta
och mysa.

Pelle Cidh Ronge, Jönåker
– Jag skulle ordna mer hjälp
till barn som har lite svårt att
lära sig. Jag har varit sån själv
och vet att det är jobbigt. Jag
vill att fler ska kunna lära sig
saker.

Hilma Carlsson Rydehäll,
Nyköping
– Jag skulle bygga en rolig
lekplats med dockvagnar och
en liten bil.
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Saga Rail kör tåg
till Stockholm
Saga Rail är ett nytt svensk tågföretag som snart ska trafikera
Stockholm - Linköping med
stopp i Nyköping och Norrköping. Resorna körs fredag och
söndag från 23/2.
Läs mer på www.sagarail.se

Legimus hjälper
till med texter
Personer som har svårt att
läsa kan få hjälp med det via
stadsbiblioteket. I februari finns
extra hjälp på Culturum för att
komma igång med tjänsten,
som bara kräver Internetuppkoppling. Legimus är ett digitalt
bibliotek där man kan söka
efter och låna talböcker.

Stans föreningar
är vaccinerade
Från 2018 gäller ett nytt krav
på att Nyköpings idrottsföreningar ska vara ”vaccinerade”
mot doping för att få föreningsbidrag. Redan nu har majoriteten av Nyköpings idrottsföreningar tagit ställning mot doping
och ”vaccinerat” sina klubbar.
I Sörmland är Nyköping bäst,
av 107 vaccinerade klubbar
finns 80 i Nyköping.

Gestaltning och utsmyckning hämtar inspiration från Nyköpings teater, Teaterparken och övriga förutsättningar som finns på
platsen. Ombyggnaden delfinansieras av Trafikverket.

Gågata blir oas i centrum
I sommar får Nyköping en helt ny gågata och torgyta vid
Teatern. Förhoppningen är att göra
området till en lugn
och attraktiv plats att
vistas på.

MÅLET ÄR ATT minska

biltrafiken och förbättra
boendemiljön i området.
Fruängsgatan smalnas av
och görs om till en parkgata avsedd för cyklister
och fotgängare. Det blir
uteservering, sittplatser,
vattenspel, planteringar och
konstverk. En mindre korttidsparkering för besökare till affärerna i
området skapas. Enbart räddningstjänst och varutransporter med tillstånd får att köra in i området.
– Biltrafiken som tidigare
omringade Teaterparken försvinner.
Det blir därmed en lugnare och
mer lockande stadsmiljö att vistas i,

Vi vill
förbättra
förbindelserna...

På Fruängsgatan, mellan Västra
Kvarngatan och Västra Storgatan,
ska det bli gågata och cykelstråk.
Även ett torg ska anläggas på sista
biten av Västra Storgatan, mot
Västra Tullgatan och Västerleden.
Byggstart sker i vår och det planeras
vara färdigt i slutet av juni.

Kan du lämna jobbet när någon ringer 112?
Skulle du kunna lämna ditt
ordinarie jobb för att rycka
ut och arbeta som brandman om larmet går?
Just nu söker Sörmlandskustens
räddningstjänst brandmän i beredskap till stationerna Oxelösund,
Gnesta, Vagnhärad (Trosa) och
Vrena.
Som brandman i beredskap är
du med och bidrar till trygghet och
säkerhet i samhället, där du bor

eller arbetar. Du har beredskap var
tredje vecka, hemma eller på jobbet, men tar dig snabbt, oftast inom
fem minuter, till brandstationen när
larmet går.
Sörmlandskustens räddningstjänst bedriver säkerhetsarbete i
Nyköping, Oxelösund, Trosa och
Gnesta, ger dig all utbildning och
övning du behöver, med lön.
Att arbeta som brandman parallellt med ditt vanliga jobb innebär
att du också får värdefull kunskap

om brand och sjukvård som kan
vara till stor nytta på din vanliga
arbetsplats.
– Jag vill vara med och göra skillnad
för människor. Det är både stimulerande och lärorikt och det känns
bra i hjärtat att kunna bidra, säger
Åsa Stridh, som vid sidan av sitt
ordinarie jobb på Skandia arbetar
som brandman i beredskap.
Läs mer om jobbet, krav, tester och
hur du ansöker på www.skrtj.se.
TEXT HELENA VESTERLUND

säger Almir Malkoc, projektledare
på Nyköpings kommun.
ATT PRIORITERA CYKLISTER

är en viktig del i ombyggnaden då
Fruängsgatan används av cyklister
som behöver ta sig genom centrum.
– Vi vill förbättra cykelförbindelserna så att man på ett enkelt sätt
ska kunna ta sig mellan Arnö, centrum, nya resecentrum och Oppeby,
förklarar Almir Malkoc.
Läs mer om projektet på
nykoping.se/teatertorget.
TEXT MALIN BRUNELIUS
ILLUSTRATION ÅF KONSULT AB
NORRKÖPING
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Melvin Bjerlemo och Arvid Thunström var med på mötet när Jönåkersbor och kommunens tjänstemän pratade om hur en efterlängtad skatespot skulle kunna fixas.

När många ställer upp händer
Barnen gillar kickbike och skateboard. Men föräldrarna
ville inte skjutsa långt eller bygga en ramp i egna trädgården. Då kom de på en annan smart lösning.
– Det var väl ni barn som började
tjata på oss mammor och pappor,
säger Ann-Marie Hagberg och
sneglar på Melvin Bjerlemo och
Arvid Thunström.
De går i fjärde respektive femte
klass i Jönåker skola och har redan
varit med och drivit igenom ett
politiskt beslut.
MEDBORGARFÖRSLAGET,

som skrevs av två mammor, hörde

till de hundratal förslag som kommunstyrelsen i Nyköping tog ställning till förra året. Många medborgarförslag är komplicerade och
kostsamma och handlar om stora
förändringar.
Men förslaget om att Jönåker
borde få en egen skatespot var så
konkret och var uppbackat av så
mycket frivilliga krafter att politikerna snabbt kunde säga ja till det.
– Vi hade redan blivit lovade en

bit av kyrkans parkeringsplats att
bygga den på. Och Jönåkers IF sköt
själva till 50 000 kronor av de 120
000 kronor det skulle kosta, säger
Ann-Marie Hagberg, som både är
förälder, lärare på orten och sekreterare i idrottsföreningen.
MELVIN BJERLEMO VAR med
under mötet med tjänstemannen
Albert Ellestad, där två ritningar
hade tagits fram. Den ena rampen
var lite större, den andra mindre
men hade boxar.
– Vi valde den större. Men nu
skulle vi gärna bygga till några boxar
som man kan glida på, säger Melvin.

Hur var det att vara med på mötet?

– Kul! Vi fick rampen! Och det
gick fort, säger Melvin.
Arvid Thunström håller med.
Han var med och byggde upp rampen när materialet kom.
– Fast mest åkte vi nog runt när de
vuxna byggde, erkänner han och ler.
RAMPEN HAR STÅTT på plats

sedan i somras och är välutnyttjad.
Mest åks det kickbike. En inspirerande youtuber är Isak Rydén. Så
pass att Ann-Marie Hagberg har
haft honom som läsläxa, för att
peppa barnen till mer läsning.
Ordföranden i Jönåkers IF tyckte att arbetet med skatespoten var
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Andra skejtspots
i kommunen
> Det finns ramper på flera
ställen, till exempel i Stigtomta,
Vrena, Nicolaiskolan, Svalsta. I
Nävekvarn och Tystberga finns
ramper som inte kommunen
driver.
> Vid Träffen finns en 300
kvadratmeter stor betongskejtpark. Skejtparken är
byggd utifrån tre önskemål –
roliga och unika hinder, estetik
och sociala ytor i anslutning
till åkytan. Parkens utformning
har tagits fram i samverkan
med skejtare i Nyköping.
Skejtparken innehåller bland
annat elementen speedbumps,
curbs, quarter pipes och manual pads. Skejtparkens betongkanter är klädda i metall.
> Vid hamnen, i området vid
graffitiväggen på Östra hamnsidan, finns en större asfalterad yta med skejtelement i
betong. Ett trädäck som har en
metallkant på sidan vetter mot
asfalten – det finns vinkeljärn
på de raka sträckorna och
plattjärn i kurvorna.

saker snabbt
sporrande för hela orten.
– DET ÄR ROLIGT NÄR man får
en samhörighetskänsla i samhället.
När delarna kom var det 3-4 familjer som monterade ihop den på en
dag och grillade sen tillsammans.
Att föreningen beslöt att gå in
med en större summa själv var
naturligt, tycker han.
– Vi får föreningsbidrag och ser
till att det ska gå uteslutande till
samhället igen. Och om man får en
tjänsteman som hjälper till så blir
allt lättare, säger han och vill gärna
lyfta Albert Ellestad på tekniska
divisionen, som tipsade föreningen
om att skicka in ett medborgarförslag.

– Det är inte alla som känner till
medborgarförslag. Och jag själv
kan ju inte trolla fram pengar, det
måste andra göra, säger Albert
Ellestad.
– Och det är bra, ibland nödvändigt att det finns en förening
bakom. Någon måste sköta om det
som anläggs. Ibland faller förslagen
på att det inte finns någon lämplig
plats alls, eller det måste schaktas
och asfalteras.
Men i Jönåkerförslaget var
mycket färdigt. Då kunde det gå
extra snabbt. Bra, tycker de kickande barnen.
TEXT ANNIKA HEDBERG
FOTO HUGO LEIJON

Så funkar
medborgarförslag
Många hundra Nyköpingsbor har under åren skickat
in förslag på vad de tycker
borde göras. Allt från utomhusbassänger till nya
busshållplatser. En del
förslag blir verklighet.
Den som vill öka chansen för
att få gehör för sina idéer har en
hel del att hämta genom att läsa
gamla medborgarförslag. Då får
man en känsla för vad som är
genomförbart och inte.
Fundera på om det egentligen
är en synpunkt som du kan lämna.
Det kan handla om idéer, beröm
eller klagomål. Din synpunkt
får ett svar inom två veckor i de
allra flesta fall.
ETT MEDBORGARFÖRSLAG

tar längre tid att hantera. Om
förslaget bedöms passa bättre
som en synpunkt lämnas den
över till aktuell verksamhet, som
besvarar den. Om det du föreslår redan är genomfört kommer
ditt förslag inte att beredas
ytterligare.
Titta gärna efter på nykoping.
se om det redan finns ett medborgarförslag om samma sak.
Det är kommunfullmäktige som
bestämmer hur medborgarförslaget ska hanteras. Om medborgarförslaget överensstämmer

med förslag som besvarats de
senaste två åren kan fullmäktige
hänvisa till ett annat svar.
Det kan också avvisas, till
exempel om det ligger utanför
kommunens anvarsområde.
Kommunen hanterar inte
medborgarförslag som rör myndighetsutövning mot enskilda
personer, till exempel försörjningsstöd eller bygglov. Inte
heller frågor som kommunen
inte ansvarar för, exempelvis
polisiära ärenden, kan vara
medborgarförslag.
CIRKA 100 medborgarförslag
om året väcks, vilket betyder att
det går vidare för utredning. Det
kan ta cirka ett år, men går
i vissa fall snabbare. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut
om förslaget. Förslagsställaren
får besked om vilket möte som
frågan ska tas upp på och kan då
närvara för att kort berätta om
förslaget.
TEXT ANNIKA HEDBERG

Medborgarförslag
> Alla som är folkbokförda
i Nyköping, även barn, har
rätt att lämna in medborgarförslag.
> Exempel på medborgarförslag som har bifallits de
senaste åren:
> Utreda möjligheterna att
ändra färdtjänsttaxan så att
den motsvarar nivåerna i
Gnesta och Trosa.

> Anlägga skatespot i Jönåker (se artikel intill).
> Placera ut hammockar på
stålstativ längs Nyköpings
strövområden.
> Ordna toaletter vid Ekensbergs motionsspår.
> Flytta Tekniska divisionen
till Thorsmans gamla lokaler
på Arnö.

Andra sätt att påverka:
> Prata med en politiker.
Det är de som fattar besluten
i kommunstyrelse och kommunfullmäktige och de som
pratar med fler som bestämmer.
> Delta i medborgardialoger.

Medborgardialog är ett sätt
för dig att få veta mer, påverka
och möta politiker innan besluten fattas. När man ska hålla
medborgardialog om en viss
fråga kan du läsa om det på
www.nykoping.se
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Viktiga frågor under året
Nyköpings kommun har sju verksamhetsnämnder som är politisk ledning för var
sitt verksamhetsområde. Här berättar nämndernas ordförande om:

Vilken fråga är viktigast för din nämnd under 2018?

Kent Pettersson

Carl-Åke Andersson

Kent Pettersson,
Barn- och ungdomsnämnden:

– Att ge alla barn och elever en
förskola och skola med god undervisning i trygg och lugn miljö där var
och en når så långt som möjligt utifrån sina individuella förutsättningar.
Carl-Åke Andersson,
Bygg- och tekniknämnden

– Fortsätta med skyltning och målning av gång- och cykelvägnätet för
att underlätta och inspirera.
– Arbeta med olika säkerhetsåtgär-

Carina Wallin

der i centrum.
– Fortsätta planeringen för en centralt belägen lekplats/park.
Carina Wallin,
Kultur- och fritidsnämnden

– Konstprojekt i Brandkärr är
prioriterade i år. Muralmålningar ska
göras på två fasader/husväggar.
Tanken är att de boende i området
ska få vara med och ta fram vilken
konstnär som blir aktuell.

Sofia Amloh
Sofia Amloh, Miljönämnden

– Miljönämnden fortsätter sitt arbete
målinriktat med grön omställning av
enskilda avlopp i den höga takt som
satts upp för de närmaste åren. Arbetet kommer på sikt leda till renare
sjöar och vattendrag. Förväntningar
hos medborgare och verksamhetsutövare på service och information
inom myndighetsområdet ökar, det
kommer nämnden fortsätta arbeta
med att möta.

Marjo Gustafsson
Marjo Gustafsson,
Socialnämnden

– Under 2018 ska vi fortsätta med
att utveckla arbetet på hemmaplan
för både barn och unga och inom
missbruksvården. För att kunna
möta flera målgrupper satsar vi
bland annat på att utveckla nya boendeformer och olika stödinsatser.
Gunilla Andersson,
Utbildnings-, arbetsmarknadsoch integrationsnämnden

– Att det breda utbudet av utbild-
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Kommunfullmäktige (KF) är
kommunens högsta beslutande organ.
De ledamöter som väljs hit är direktvalda av invånarna i kommunen.
Ordf Ylva Franzén (MP), 1:e v ordf
Cajsa Widqvist (S), 2:e v ordf
Marianne Nordblom (L).

Gunilla Andersson

ningar på gymnasienivå, vuxenutbildning, YH-utbildning
och högre utbildning fortsätter att utvecklas. Detta är
viktigt för att Nyköpings kommun ska vara rustad att möta
medborgarnas önskemål och
arbetsmarknadens behov av
kompetensförsörjning och en
viktig faktor i det pågående
integrationsarbetet.

Veronica Andersson
Veronica Andersson,
Vård- och omsorgsnämnden

– Vård- och omsorgsnämnden arbetar för att minska
känslan av ensamhet. Att
ordna såväl gruppaktiviteter som enskilda aktiviteter
för de boende efter deras
önskemål är ett prioriterat
område. Det är angeläget att
verksamheten har en aktiv
dialog med anhöriga, under
förutsättning att brukaren
själv vill det.

Kommunstyrelsen (KS) ansvarar
för kommunens verksamheter med
uppföljning av nämndernas arbete,
ekonomi och utveckling. Som produktionsstyrelse ansvarar KS för kommunens personal och lokaler. KS leder
och samordnar bland annat insatser för
näringsliv, mark- och bostadspolitik,
landsbygds- och skärgårdsutveckling,
kommunikation, räddningstjänst,
samhällsbyggnad, kommunens fastigheter och ungdomsfullmäktige.

Nämnderna har det politiska ansvaret
för det dagliga arbetet inom sitt verksamhetsområde, de förbereder ärenden
som ska beslutas av kommunfullmäktige
och genomför beslut som fattats där.
Läs mer om nämnderna och se alla
frågor de driver på www.nykoping.se

Kommunfullmäktige har
61 ledamöter:
Socialdemokraterna 22,
Miljöpartiet de gröna
6, Vänsterpartiet 3,
Moderaterna 14, Centerpartiet 5, Liberalerna
3, Kristdemokraterna 2
och Sverigedemokraterna 6.
Kommunalråd: Urban
Granström ordf (S),
Malin Hagerström
1:e v ordf (MP),
Nicklas Franzén (V).
Oppositionsråd: Anna af
Sillén, 2:e v ordf, (M).
Övriga ledamöter:
Carina Wallin (S),
Kent Pettersson (S),
Veronica Andersson (S),
Anne Marie Wallin (MP),
Martina Hallström (C),
Petter Söderblom (M),
Anniola Nilsson (M),
Marita Göransson (KD)
och Thom Zetterström
(SD).
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Starkt driv
hos Nyköpings
UF-elever
Aldrig tidigare har så många gymnasieelever i Nyköping
startat företag inom Ung Företagsamhet som 2017.
En ökning på 68 procent, högst av alla kommuner i länet.
Nyköping är också den kommun
i Sörmland med flest antal elever
som får UF-intyg för att de fullföljer sitt företagande. Något som alla
UF-elever inte orkar eller kan.
Den kommunala gymnasieskolan i Nyköping har länge kopplat
innovation och entreprenörskap
till sin undervisning eftersom det
stärker elevernas utveckling och
initiativförmåga. Två av Nyköpings
friskolor, Nyköpings Enskilda och
Nyköpings Strand, är mycket aktiva
inom UF. Det finns också friskolor
som ännu inte börjat med UF, men
är på gång.
SENAST UT ÄR Nyköpings
gymnasium Skavsta som startade
UF-företag i höstas efter ett antal
års pausande. Där driver nu 38
elever på Fordons- och transportprogrammet totalt tolv företag.
Skolan har satt som mål att delta
i sin första regionala UF-mässa
i mars, då de siktar på att komma
hem med tre medaljer.
En anledning till Skavstas aktiva
start kan bero på rektor Annika
Oldberg. Hon är mycket engagerad
i elevernas innovation och entreprenörskap och har själv företagsamhet i sin bakgrund.
– JAG BRINNER FÖR UF och

har jobbat med det i Eskilstuna
tidigare, säger Annika Oldberg.
Hon anser att det betyder mycket för eleverna att lära sig hur man
driver företag. UF-företagen har

sällan koppling till fordonsindustrin, men många elever startar
egna företag efter några år. Det kan
vara biltvättar, verkstäder och åkerier bland annat.
– UF har en tydlig koppling till
det senare företagandet. Jag vet
att elever som gått igenom UF:s
utbildning brukar bli populära
hos arbetsgivare. De förstår lättare
kundperspektivet och skaffar sig
kunskaper som de har nytta av
senare. Våra fantastiska lärare tar
in UF-företagandet i undervisningen och låter dem göra affärsplaner,
pitcha och skriva offerter. Otroligt
nyttigt.
FÖRETAGARNA Nyköping Oxelösund arbetar med skolkontakter
för att stimulera det unga företagandet och Elin Karlsson, projektledare på Ung Företagsamhet, är
glad att intresset ökat så starkt.
Inte bara i Nyköping utan i hela
Sörmland.
– Till viss del är det personbundet hur stort en del skolors intresse
är för UF och entreprenörskap,
men vi märker tydligt att intresset
ökar. Det beror delvis på att vi har
fått igång ett bra samarbete med
skolledningarna på olika skolor
i Sörmland. Nu märks det också att
allt fler skolor vill hänga på. Det är
bra för både elever och samhälle.
TEXT MARIANNE
RYNEFELDT-SKOG
FOTO GUNTA PODINA

Några elever på Transport- och fordonsprogrammet driver sedan i höstas UF-företaget M
fredagssnacks. Från vänster syns Isabella Sjöberg, Maja Kleringer Wellander och Mathild
Emelie Gustavsson.

UF-företagande bra meri

Visste du att det går att avläsa effekter hos dem som startat UF-företag?
brukar få högre medelinkomst, fler ledande positioner och de har dessuto
berg vid Stockholm School of Economics och Niklas Elert på Ratio. UF-fö
och resultatförmåga. De 100 timmarna som ska läggas på UF-arbetet bl
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MIEM-box, en idé som innebär att kunden kan abonnera på en överraskningslåda med
da Lundqvist som gärna driver företag i framtiden. Saknas på bilden gör fjärde deltagaren

it i ditt cv

? I en studie som gjordes 2013 visar det sig att de som startat UF-företag
om lättare att få jobb. Det visar studien som gjorts av docent Karl Wennöretagandet stimulerar elevernas målmedvetenhet, nyfikenhet, drivkraft
lir lätt det dubbla – inte minst när det är roligt.
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Ny handlingsplan ger
bättre företagssamverkan
Unga företag ska stimuleras, digitala strategier
slipas och landsbygdsföretagen får en mötesplats.
Det är bara några exempel på hur företagen och
kommunen siktar mot
framtiden i en gemensam
handlingsplan.
– Vi är helt överens om att målen
bara kan nås om alla aktörer deltar aktivt, säger näringslivschef
Maria Karlsson. Vi har skapat
en gemensam handlingsplan i
stället för att alla gör sin egen.
Att jobba så här är helt nytt
och hädanefter kommer vi att
gemensamt sjösätta och följa
upp aktiviteterna.
DELAKTIGHETEN upplevs

mycket positivt även av näringslivet. Ingrid Carlsson, styrelseledamot i Företagarna Nyköping
Oxelösund, vet inte att hon
arbetat på det här sättet ihop
med kommunen någonsin.
– Det har varit väldigt bra och
vi hoppas nu att samarbetet fortsätter.
Fyra fokusområden har identifierats där insatser krävs: kompetensförsörjning och integration, innovationsklimat, kreativa
miljöer och entreprenörskap,

Näringslivsstrategi
Nyköpings företagare
tog under 2017 fram en ny
näringslivsstrategi för åren
2018–2023 i samverkan med
Näringslivsenheten. Tillsammans har de också tagit fram
en handlingsplan där varje part
har åtaganden som bidrar att nå
strategins mål.

>

Läs mer på nykoping.se/
naringslivsstrategin

kommunikation och kommunens service till företagen samt
Nyköpings attraktionskraft och
platsens utveckling.
EXEMPEL PÅ några av prio-

riteringarna: Företagarna Nyköping Oxelösund skapar mötesplats för landsbygdsföretag och
stimulerar det unga företagandet.
Östsvenska Handelskammaren
bidrar med aktiviteter inom kompetensförsörjning och integration.
Föreningen Företagsam Nora
erbjuder affärsrådgivning och ett
kompetent nätverk. Näringslivsenheten bidrar bland annat med
utveckling av branschkluster, Innovationsnoden och kommunens
service till näringslivet.
TEXT MARIANNE
RYNEFELDT-SKOG

Stort intresse
för företagsmark
Just nu är intresset stort
för företagsmark i Nyköping. Till exempel är området Hemgården i stort sett
fulltecknat: Flera optionsavtal är skrivna och tillgänglig mark börjar ta slut.
Det är bland andra Nordströms
Bygghandel AB (Rehns) som vill
köpa mark i Hemgården. Förslag
om optionsavtal är skrivna med
ytterligare sju företag som vill
etablera sig i bland annat området
Hemgården.
– Det är såklart både bra och
roligt att så många företag är
intresserade av mark i Nyköping. Företagen är mycket viktiga för att Nyköping ska vara en
kommun där människor vill bo,
verka och vistas, berättar Olov
Skeppstedt, mark- och exploate-

Olov Skeppstedt

ringschef i Nyköpings kommun.
Vi arbetar intensivt tillsammans
med Näringslivsenheten med att
se över möjligheter och synka
det med företagens behov.
Andra företagsområden i
Nyköping är Arnö västra och
östra, Hinzens krog och Vida.
I Påljungshage etapp 2 pågår
förberedande arbete för framtida verksamhetsområde.
TEXT ANNICA NILSSON
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Välj mellan tio
olika yrken
Vill du bli fibertekniker,
VVS-ingenjör, eller
varför inte medicinsk
sekreterare?
På Campus Nyköping kan du
till hösten välja mellan tio yrkeshögskoleutbildningar (YH) som
tar dig direkt ut i arbetslivet. Två
av utbildningarna är helt nya,
studiehandledare och specialistundersköterska demens.
Yrkeshögskolan är en
utbildningsform där nio av
tio får jobb inom ett år efter
avslutad utbildning. De höga
anställningstalen beror på att
utbildningarna är framtagna
och drivs i nära samarbete
med arbetslivet.
Ansökan till höstens utbildningsstarter är öppen och
Campus Nyköping erbjuder
följande yrkeshögskoleutbildningar:
• Studiehandledare
• Specialistundersköterska
demens
• Medicinsk sekreterare
• Behandlingspedagog
• Stödpedagog
• Elkonstruktör
• Elkraftsingenjör
• VVS-ingenjör
• Tandsköterska
• Fibertekniker

Kanske blir det du som en dag håller i ordförandeklubban i Ungdomsfullmäktige. Ja, om du är under 20 år, vill säga.

Så här kan du påverka
Följ Nyköpings kommun på Facebook.
Du kan se aktuella diskussioner, lämna synpunkter, ställa
frågor och delta i debatten via Nyköpings kommuns sidor
på facebook.

✔ Träffa politiker och tjänstemän på Lördagsöppet
Ett antal lördagar per år inbjuder Nyköpings kommun till
Lördagsöppet i Stadshuset eller hos någon av kommunens verksamheter. Här presenteras kommunens verksamhet, nyheter och aktuella planer. Passa på att diskutera
aktuella frågor med kommunens politiker och tjänstemän.

✔ Lämna ett medborgarförslag
Alla som är folkbokförda i Nyköpings kommun, barn och
vuxna, kan lämna förslag till kommunfullmäktige. Förslaget kan handla om allt som kommunen ansvarar för.

✔ Lämna en synpunkt

Feriepraktik
för unga
I mars är det dags att
söka feriepraktik.
Kommunen prioriterar elever
som går ut åk 9, elever på
språkintroduktionsprogrammet samt elever på vård- och
omsorgsprogrammet.
Cirka 400 praktikplatser
finns inom förskola, kollo, parkarbete, på äldreboenden och
på kaféer. Redan nu kan kommunens verksamheter och
föreningar lägga in önskemål
om platser. De unga kan ansöka om platser 12–31 mars.
Mer information kommer till de
berörda skolorna och finns på
nykoping.se.

Vi tar tacksamt emot förslag, beröm och klagomål på
kommunens verksamhet. Hur fungerar Nyköping för dig?
Bra kanske kan bli ännu bättre? Dåligt kanske enkelt kan
fixas. Hör av dig via Tyck till på nykoping.se, telefon, brev,
e-post eller genom ett besök.

✔ Gör en felanmälan
Dygnet runt kan du anmäla fel på gator, gatlyktor, vatten,
avlopp eller på kommunens fastigheter och byggnader.
Du kan också anmäla klotter och skadegörelse.
Ring 0155 – 24 88 00 eller anmäl under Tyck till på
nykoping.se

✔ Svar direkt
Du kan alltid ta kontakt direkt med politiker och tjänstemän via besök, telefon 0155 – 24 80 00 eller e-post.
(fornamn.efternamn@nykoping.se) eller på nykoping.se.

✔ Engagera dig!
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggningen av
mark, vatten och byggande. När ett område ska förändras sker samråd med berörda. Aktuella planer finns också
i Stadshusets entréhall och på nykoping.se.

✔ Allmänhetens frågestund
Varje Kommunfullmäktigesammanträde inleds med 30
minuter för allmänheten. Då kan du ställa frågor till dina
politiker.

✔ Öppna nämndsammanträden
Du är välkommen till
• Vård- och omsorgsnämnden
• Barn- och ungdomsnämnden
• Kultur- och fritidsnämnden
• Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden.
Handlingar till ärendena finns på nykoping.se en vecka
före respektive sammanträde. 14 dagar efter sammanträdena finns protokollen att läsa på nykoping.se.

✔ Nyköpings ungdomsfullmäktige
Om du är 13 – 19 år kan du vara med i Nyköpings
Ungdomsfullmäktige. NU är ett forum för unga i Nyköping
som vill påverka de politiska besluten och föra fram sina
egna åsikter. Anmäl dig på nykoping.se

Så fördelas kommunalskatten på 21:48 kr
 Barn- och ungdomsnämnden
6:98 kr
 Vård- och omsorgsnämnden
6:59 kr
 Utbildnings-, arbetsmarknadsoch integrationsnämnden 1:96 kr
 Kommunstyrelsen 2:85 kr
 Socialnämnden 1:41 kr

 Kultur- och fritidsnämnden 0:84 kr
 Bygg- och tekniknämnden 0:65 kr
 Miljönämnden 0:09 kr
 Kommunfullmäktige m fl 0:07 kr
 Överförmyndarnämnden 0:05 kr
Landstingsskatten i Sörmland
är 10:77 kr
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Hemgång
ska kännas
tryggare
Patienter som lämnar
sjukhuset ska nu snabbare kunna känna sig
trygga med att stödet
och omsorgen fortsätter
även i det egna hemmet.
– Det finns två hemgångshandläggare på plats på
sjukhuset i Nyköping och två
på kommunens korttidsboende. Deras roll är att bygga
förtroende och snabbt få och
ge information till patienterna
för att kunna hitta lösningar
på stöd och omsorg i det
egna hemmet, berättar Stefan
Gjuse, myndighetschef inom
Social omsorg.
ÖVERENSKOMMELSEN

handlar om ett samarbete mellan kommuner och landsting och
kallas Trygg hemgång och effektiv samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjulvård.
Majoriteten av patienterna
ska kunna återvända hem på
ett tryggt sätt samma dag som
läkare har bedömt att man inte
behöver mer sjukhusvård.
PATIENTENS delaktighet
stärks i den nya modellen då
planeringen av vilka insatser
som behövs huvudsakligen
görs i hemmet, när patienten
hunnit återhämta sig.

[ HALLÅ DÄR ]

Malin Flennegård
Malin Mattsson Flennegård
är gymnasielärare i svenska
och religion och pedagog
i Toleransprojektet i Nyköpings kommun.
Vad har du fått för pris?

– Jag har fått Hédi Frieds lärarpris
2018, som går till lärare som gjort
”särskilt kreativa, nytänkande och
toleransbefrämjande utbildningsinsatser i sitt arbete”. Jag undervisar
kring Förintelsens berättelser och
mänskliga rättigheter, men fick
också priset för mitt arbete inom
Toleransprojektet.
Vad är Toleransprojektet?

– Det vänder sig till elever i årskurs
8 och man söker frivilligt om att få
vara med.
Vad gör ni?

– Vi arbetar med autentiska berättelser och teman och fördjupar
oss genom diskussioner, samarbetsövningar och skapande. Det
kan handla om människovärde,
identitet, fördomar, civilkurage och
grupptryck. Eleverna får öva sig i att
våga tala inför varandra och prova
sina tankar. Mot slutet av projektet
gör vi en resa till Förintelsens minnesplatser i Polen. Den gemenskap
och sammanhållning som uppstår
är verkligen speciell.
Varför är det viktigt att satsa på den
här typen av projekt?

– Det främjar långsiktigt ett helt
samhälles sociala sammanhållning
och det är något Nyköpings kommun satsar särskilt på.

Diskussioner och reflektioner får eleverna i Toleransprojektet att växa som
människor. Sedan sprider de demokratikunskaperna vidare, säger pristagaren och
Nyköpingsläraren Malin Mattsson Flennegård, här tillsammans med Hédi Fried.

Det är så tydligt att unga människor
som känner tillit till samhället och
vuxenvärlden också blir trygga i sig
själva. Dessutom kan eleverna sprida vidare sina kunskaper om vad
demokrati är och vad motsatsen till
demokrati kan leda till.

Mer information om Toleransprojektet:
www.nykoping.se/toleransprojektet
blogg.nykoping.se/toleransprojektet

TEXT MARIE STRÖMQVIST
FOTO PRIVAT

Titta in i nya gymnasiet
Nya Nyköpings gymnasium är
snart färdigt. Vi har kikat in
bakom kulisserna i det helt
nybyggda huset som blir huvudbyggnad på skolan.

En trappa gjord i fartygsstål är bara en av de hållbara detaljerna i nya gymnasiet.

Nyköpings gymnasium ska samlas till
ett campusområde. Det blir därmed den största gymnasieskolan i
Nyköping med plats för 1500 elever.
Inflyttning sker i höst.
Platsen för nya gymnasiet blir
nuvarande Gripenskolan i Högbrunn.
Gripenskolan har sedan 2014 genomgått en omfattande renovering,
där idrottshallen var först ut att reno-

veras. Därefter har aulabyggnaden
renoverats och delar av teknikbyggnaden rivits. Även expeditionsbyggnaden renoveras, ett arbete som blir
klart senare i vår.
Den mest spektakulära och omfattande delen av projektet är den helt
nya byggnaden, som kallas ”hus X” i
projektet. Den nya byggnaden länkar
ihop de andra byggnaderna och ska
fungera som skolans välkomnande entré för elever, personal och besökare.
På nykoping.se/nyagymnasiet kan du
se fler bilder. Där kan du också läsa
mer om byggprojektet.
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Indienresa ger
internationella
erfarenheter
Nyligen kom några Nyköpingselever hem från en studieresa de gjort i Indien.
– Resan är något av det
bästa jag någonsin gjort.
Jag har lärt mig mycket, inte
bara om vård, säger Rikard
Söderström, elev på Vårdoch omsorgsprogrammet.

fick exempelvis hjälpa till med att
ta blodtryck, blodprov och väga
patienter. De har även hjälpt till
vid en förlossning, akut trauma och
polikliniska operationer.
Eleverna praktiserade i olika
verksamheter i lågkastbyn Katchur
samt i staden Uthukottai i närheten
av Chennai, huvudstad i delstaten
Tamil Nadu i södra Indien.

Syftet med resan är att ge eleverna internationell erfarenhet och
utveckla kunskaper om kulturella,
sociala och ekonomiska faktorer i
världen.
– För att eleverna ska få ut så
mycket som möjligt av resan får de
delta i det dagliga arbetet lokalt,
säger Elisabeth Egrelin, lärare på
Vård- och omsorgsprogrammet.
Samtidigt får de upptäcka hur
livet i Indien kan vara. Eleverna

elever hade i uppgift att studera
exempelvis vattenproblematik och
arrangerade äktenskap. De sökte
upp politiska funktioner och pratade med bybor om hur frågorna
påverkade samhället.
Elever från Barn- och fritidsprogrammet praktiserade på en skola
och ett barnhem i Katchur. Där fick
de bland annat delta i det pedago-

SAMHÄLLSPROGRAMMETS

Elever från Nyköpings gymnasium har genomfört sin praktik, APL (arbetsplatsförlagt lärande) och gymnasiearbete i Indien.

giska arbetet med barnen.
Vård- och omsorgsprogrammets elever praktiserade på ett
mindre sjukhus utanför Chennai
som drivs av nunnor och fungerar
som en vårdcentral dygnet runt.
De tar emot alla typer av patienter,
behandlingar och åkommor.

Engelska är inte så utbrett i
den delen av landet. Men trots
språksvårigheter gick det bra att
genomföra praktiken och att göra
sig förstådd. Det menar Rikard
Söderström, som går i årskurs 3 på
Vård- och omsorgsprogrammet.
– Jag har haft praktik innan.
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Det var bra, för trots att det ibland
var svårt att förstå varandra språkmässigt så kunde vi ändå förstå de
medicinska delarna och visa varandra vad vi menade.

Här finns stöd för
den som behöver

RIKARD ÄR GLAD för att han
åkte med på resan och vill inspirera
fler att göra likadant.
– Man får en chans att åka och
den ska man ta, säger han. Det
skapar en större förståelse för att
vardagen kan se annorlunda ut på
olika ställen i världen, och man
lär sig att värdera saker i livet. Det
gick exempelvis inte att vara uppkopplad på nätet i Indien och den
delen lärde jag mig att uppskatta.
Då fanns det tid till att i stället leka
med barnen på barnhemmet, och
bara vara i nuet.

Är du förälder till ett barn som
har Aspergergers syndrom
eller är din make dement?
Anhörigcenter finns till för dig
som stöttar eller vårdar någon
oavsett anledning.

TEXT MARIE STRÖMQVIST
FOTO ELISABETH EGRELIN

APL i Indien
> Sedan 2010 har Nyköpings
gymnasium erbjudit elever att
resa till Indien för APL.
> Elever från Samhällsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet har rest till Indien i
årskurs 2 och 3.

På anhörigcenter finns kostnadsfri rådgivning och möjlighet till
personliga samtal. Under våren
arrangeras fyra olika anhöriggrupper, med möjlighet att dela tankar
och erfarenheter med andra som är
i liknande situation.

Även tematräffar och föreläsningar
står på programmet, exempelvis
”Utsatta föräldrar” med psykologen
Lennart Lindqvist och filmvisning
”Flickan, mamman och demonerna”
med efterföljande föreläsning av
forskaren i schizofreni Åsa Konradsson Geuken.
Arrangemangen är gratis men antalet platser är begränsade.
Mer information hittar du på
www.nykoping.se/anhorigcenter
eller på telefon 0155-45 74 10.

facebook.com/anhorigcenterinykoping

Vi söker
semestervikarier
Ta chansen och prova på ett
av Sveriges viktigaste jobb.
Till sommaren 2018 behövs
semestervikarier inom vård
och omsorg. Du som vill ha
ett meningsfullt, aktivt och
stimulerande arbete i sommar
– sök. Inom Social omsorg får
du tillsammans med ett gäng
andra semestervikarier och
ordinarie personal chans att
arbeta för personer i behov
av just ditt stöd och din hjälp.
Det behövs vikarier både
till äldreomsorgen och inom
verksamheten för funktionsnedsättning. Var med och gör
skillnad för andra människor.
Läs mer och ansök via www.
nykoping.se/semestervikarier

Ansök om
skolskjuts
Nu är det dags att ansöka för
läsåret 2018/2019. Du som
under februari månad får besked
om att ditt barn har rätt till skolskjuts med buss enligt avståndsreglerna behöver inte ansöka.
Du hittar information och
e-tjänst på
www.nykoping.se/skolskjuts
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Många gillade
gatumusiken
Gästabudssommaren 2017
var fylld med evenemang.
Hotellen hade kraftigt ökad
beläggning under sommaren,
vilket visar att besökarna
strömmade till.
Målet med att fira Gästabudsåret 2017 var att stärka
besöksnäringen året runt och
skapa engagemang bland
företag, föreningar och kulturlivet. Samt – inte minst – för
medborgarna i Nyköping.
– Under 2017 har flera nya
samarbeten skapats, Nyköping
har visat att man kan göra
massor av roliga evenemang
här, säger Gästabudsårets jubileumsgeneral Ulf Westman.
Denna månad sammanställs resultat, innehåll och
enkätsvar i en rapport.
Evenemang som har fått
mycket positiv respons från
Nyköpingsbor är exempelvis
Scandinavian Street Music
Festival som kommer tillbaka
även 2018, Pridefestivalen
och Swedish Beach Tour.

Bli klassens
DJ-proffs
Nu breddar Kulturskolan sitt utbud med mer dans och kurser
i bland annat skådespeleri, DJ
och animerad film.
Vårterminen har just börjat
och intresset för den nyöppnade Kulturskolan har varit
stort sedan starten i höstas.
Nära 1000 elever mellan
0 och 25 år deltar. Under terminen har lärare rekryterats,
kurser utformats och en storslagen invigning ägt rum.
Nu har flera danskurser tillkommit i utbudet, exempelvis
i barndans och creative jazz.
Sedan tidigare finns även
slöjd och bild.
– Vi är så otroligt stolta
över hela verksamheten och
det fantastiska engagemang
som finns hos lärare och
elever, säger Mattias Dahlström, rektor på Kulturskolan.
Läs mer om Nyköpings Kulturskola och kursutbudet på
www.nykoping.se/kulturskolan

Det ska vara kul att gå till jobbet, tycker Erik Lindhe, som jobbar för att få det lokala näringslivet att växa.

Nya turistchefen vill skapa
stolthet bland nyköpingsbor
Erik Lindhe är sedan årsskiftet Nyköpings nya turistchef.
Att Nyköpingsborna själva är
nöjda med sin stad är bästa
sättet att locka fler turister,
tror han.
Vem är du?

– Jag är 36 år, har fru och tre barn.
Är från Katrineholm men bor nu
i Stigtomta. 2015 började jag som
destinationsutvecklare på Nyköpings Kommun och från årsskiftet
2018 är jag turistchef.
Vad har du gjort tidigare?

– Innan jag utbildade mig till
turismvetare arbetade jag bland
annat på Katrineholms-Kuriren
med privatmarknad, radiotidning
och webb. Varvat med jobb gjorde
jag flera långresor runtom i världen.
Varför valde du inriktningen turism
när du skulle läsa vidare?

– Det var så himla kul att resa så jag
tänkte att det måste ju vara kul att
jobba med också! Turismen är en av
de snabbast växande näringarna i
världen och Sverige började bli alltmer intressant som resmål.
Vilket var ditt första jobb efter utbildningen?

– Jag blev klar 2010 och fick då först

jobb som turismansvarig i Oxelösund.
Vad är viktigt för dig i ditt arbete?

– Jag vill att vår verksamhet ska
vara till så stor nytta som möjligt
för näringen, våra medborgare och
besökare. Viktigt är också att sprida
hur bra Nyköping är, skapa stolthet
och ambassadörskap bland Nyköpingsbor. 43 % av alla Nyköpings
besökare är släkt och vänner, därför
är Nyköpingsborna nyckeln anser jag.
Vilka utmaningar ser du i ditt arbete?

– Vår viktigaste roll är att skapa
förutsättningar för vår näring att
utvecklas och växa. Andra utmaningar är att nå ut i det digitala
bruset, både för Nyköping som
destination men också för enskilda
verksamheter i besöksnäringen. Vår
verksamhet ska vara ett stöd för att
göra Nyköping attraktivt. Mina personliga utmaningar är min nya roll
som chef.
Ja, vad är en bra chef för dig?

– Att få alla känna sig delaktiga och
ta ett gemensamt ansvar. Att alla
ska känna att det är kul att gå till
jobbet.
Vad gör du om dagarna som turistchef?

– Jobbar bland annat med strategiska frågor rörande destinations- och

Erik Lindhe
Är: Ny turistchef
Arbetar på: Näringslivsenheten
Ansvar och uppdrag:

Chef över Turistbyrån med
personal, ansvarar för
utvecklingen av Nyköping
som besöksmål. Ger stöd till
företag, produktutveckling och
utrednings- och planeringsarbete.
Eriks nyckel till framgång för
Nyköping:

”För att Nyköping ska vara
en attraktiv plats att besöka,
måste det vara en attraktiv
plats att bo på.”
Detta visste du inte om mig:

”Älskar korv med bröd! Och
följer fotbollslaget Liverpool
slaviskt…”

besöksnäringsutveckling och med
frågor som hur vi kan växa och samarbeta inom besöksnäringen.
TEXT MARIA SÄFVERBLAD
FOTO DANIEL VIBERG
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Stans nya buss är peppande
2017 års vinnarbuss rullar nu
på Nyköpings gator. Det är
svårt att missa den turkosblå
bussen med Bryngelstorpsskolans peppande budskap
”Vi kan, vi vill, vi vågar” i
stora svarta bokstäver på
ena långsidan och ”#tillsammans” på framsidan.

I början av året fick hela klass 6 åka
på en alldeles egen busstur. En kort
film finns på www.nykoping.se och
på kommunens Facebooksida.
VILL DU OCKSÅ få chansen att

designa en egen buss? Då ska du
gå i klass 4-6 i någon av de grundskolor som finns i kommunen. Alla
rektorer på både kommunala skolor

och friskolor bjuds in via e-post
strax före skolavslutningen.
ÅRETS TEMA för tävlingen är

ännu inte bestämt, men ett bra tips
från Agnes, Erik, Maja och Felicia
som ritade 2017 års buss, är att
bestämma sig för vad man ska rita,
att ha en idé och att samarbeta.

Sök tillstånd
för uteservering
Den som vill locka gäster att
sitta utomhus för att äta och
dricka behöver söka tillstånd
för sin uteservering. Mellan 13
april och 30 september pågår
ansökningstiden.
Information och blankett finns
på nykoping.se/markupplatelse

TEXT ANNICA NILSSON

Håll Nyköping
rent i vår

Skräpplockardagarna är Sveriges största manifestation mot
nedskräpning. Förra året deltog närmare 5 200 barn och
vuxna i Nyköping för att skapa
en renare stad. Nu hoppas vi
på ännu ett rekord.

Buss nummer tre designad av barn i Nyköping rullar nu på stadens gator.

Om din förskola, skola, förening eller arbetsplats vill delta,
kolla in nykoping.se/skrapplockardagarna. Kampanjen
pågår 23–27 april.

22
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Ny guide blir
mer aktuell
Nyköping har gett ut en traditionell tryckt turistguide varje år.
Nu har den gjorts om till en folder som kommer ut tre gånger
per år där innehållet är mer säsongsinriktat och med fokus på
kultur och nöje.
Den nya kultur- och nöjesguiden är till
för dig som vill ha något att bläddra i
och dela med nära och kära. I den första
utgåvan kan du se vårens kulturevenemang och utvalda tips på vad du kan se
och göra i Nyköping under våren.
Foldern kommer ut i januari, maj och september. När den kommer oftare är det
lättare att få in evenemang som gäller en
kortare tid framåt.
En engelsk tryckt guide kommer att
ges ut i mars för Nyköpings utländska
besökare. Utöver det finns en webbplats, visitnykoping.se som också är på
engelska men som kan översättas till
flera andra språk.

Nyköpingsguiden
> Kultur- och nöjesguiden finns på
Turistbyrån i Rådhuset, i Stadshuset,
på Culturum och på Rosvalla.
> Beställ hem till din brevlåda: Fyll
i din adress på nykopingsguiden.
se/kulturochnojesguide så skickas
guiden hem till dig.
> Få tips till din epost varje månad:
Prenumerera digitalt på Nyköpingsguidens nyhetsbrev. Anmäl dig på
nykopingsguiden.se/nyhetsbrev

På nykopingsguiden.se hittar du
allt samlat som finns att se och
göra i Nyköping.

Hämta din egen guide med hundratals tips. Den finns bland annat
i Stadshuset, Culturum och Turistbyrån i Rådhuset.

Det här kan du göra i vinter i Nyköping.
• Sångstund - Välkomna till biblioteket
och sångstund ur gåvoboken ”De små
barnens bok” För barn upp till 3 år 14/2
och 25/4 kl.10.30.
• Sånger och ramsor på biblioteket för
0-6 år. kl. 10.30. Fredag ojämna veckor.
• Babystund - sagor, rim, ramsor & sånger.
Biblioteket Kl. 10.30 i Lilla Blå. För barn
6-18 månader torsdagar jämna veckor.
• Bokmåndag - Boktips från när och
fjärran på stadsbiblioteket kl. 14–15
måndagarna 12/2, 19/3, 16/4, 14/5.
• Outdoor Weekend Följ med på vinteraktiviteter som vinterlöploppet WinterTrailRun, vintermarknader, vandringar
på Sörmlandsleden och mycket mer.
Välkommen till Nyköping, Oxelösund och
Trosa 1–4 mars.
• Kungstornet på Nyköpingshus, Utställningar om makt, folk, fä och kungligheter
under medeltid, 1500-tal och 1800-tal.
Visningar för barn och vuxna, butik och
råttjakt. Söndagar kl.10–16.
FEBRUARI
15
Midvinterfest 2018, Torsdagen den 15
februari kl. 16.00-20.00 fyller vi Stora
Torget i Nyköping med bodar där Sörmländska restauranger, livsmedelsproducenter och kaféer serverar sörmländsk
mat och dryck.

17
En Musikalisk Upplevelse i Nyköping
med Ken Ring på Nyköpings Teater.
18
Stockholm Swing All Stars - In the spirit
of Duke Ellington, jazzkonsert På Nyköpings Teater.
22
Speldosan- Visor, Schlager, Pop och
Ballader med Lennart Wantzin och Gullmar Bergman på NK-Villan.
23
Larz Kristerz Konserthusturné “17 år i
Folkets Tjänst” på Nyköpings Teater.
24
La Bohéme live på bio från Metropolitan
på Nyköpings Teater.
27
Five Star Boost, föreläsning -lever du
som du vill och får du ut hela din kapacitet? På Nyköpings Teater.
MARS
1
Modeslavar. En bok om en industri med
mycket att dölja - Föredrag på biblioteket.
2
Peter, Bruno & Matilda – Unplugged, på
Culturum.
Danskväll till Micke Ahlgrens på Träffen.

3
Palstorps vintermarknad, Kom och ät
lördagslunch runt eldarna och heja på
löparna i Nyköping Wintertrailrun.
Nyköping WinterTrailRun, ett härligt
löplopp där natur och väderlek skapar
förutsättningarna för en utmanande och
rolig upplevelse på Palstorps hage.
4
Härliga Liv! En hälsomässa på Träffen.
Flames of Paris - Live på Bio Bolsjoj, Nyköpings Teater.
6
Slutet enligt Rut, teater på Nyköpings
Teater.
9
Din jävla fegis! Humorshow på Nyköpings
Teater.
10
Indisk kväll med dansshow och Indiska
smaker på NloKal.
Semiramis, Metropolitan live på bio, Nyköpings Teater.
Balett. Cullbergbaletten är Sveriges
ledande repertoarkompani inom samtida
dans. I mars kommer de till Nyköping
med två uppsättningar.
12
Pettson & Findus – Pannkakstårtan, Teaterföreställning på Culturum
15
Vi får inte upp kokosnöten, Povel Ramels

För fler evenemang och
konserter besök
www.nykopingsguiden.se

kuliga och kluriga krumelurer i ny smällkaramellförpackning! Denna humorkonsert
tar Ramels finurligheter till nästa nivå på
Nyköpings Teater.
Henrik Schyffert - Var inte rädda,
stand-up show på Culturum.
17
Aida - Live på Bio Kungliga Operan, Nyköpings Teater
Filharmoniska sällskapet - Unga solister
på Culturum
20
Second Line Jazzband, en konsert i New
Orleans-jazzens tecken på Nyköpings
Teater
SPORTLOV I NYKÖPING
• Ryssbergsbacken. Hyr utrustning eller
gå i skidskolan.
• Hjortensbergsbadet. Lär dig ta dig upp
på isflak, sjöjungfrusimskola (!), volleyboll och bastuspa.
• Öster Malma Wildlife Park. Gratis entré
för barn.
• Nyköpingshus. Slottsråttorna har rymt hjälp till att leta.
• Skridskodisco på Svandammen.
Fredag 23 feb kl 15.
• Superkul med Superhjältar på Barnkulturcentrum och på biblioteket.
Se fler sportlovsaktiviteter på
www.nykopingsguiden.se
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Välkommen till Nyköpings godaste
Midvinterfest – en gastronomisk upplevelse
med sörmländsk mat och dryck.
Torsdag 15 februari • kl 16–20 • Stora Torget
Se hela programmet på www.nykopingsguiden.se/midvinterfest
Arr: Nyköpings Arenor

