
Markus Stenberg är glad att han kom iväg utomlands under gymnasiet. Men det kändes skakigt i början. Foto: Hugo Leijon

NYKÖPINGS TIDNING
INFORMATION  
FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN
MARS NR 1 • 2019

Börja språkdejta – 
en väg till vänskap

Nya påsar ger mer 
insamlad mat

31 saker att göra  
i Nyköping

Världen öppnas med 
praktik utomlands



2 NYKÖPINGS TIDNING • NR 1/2019

Konst i det offentliga rummet ska 
medverka till att skapa mötesplatser 

samt platser för kontemplation, 
reflektion och diskussion.

 ur Nyköpings kommuns konstpolicy

NYKÖPING I SIFFROR. 1 641 larm åkte Räddningstjänsten på förra året. 416 ungdomar fick feriepraktik förra sommaren. 30 000 besök gör kommunala hemtjänsten per månad

När fler vet mer blir det bättre  

D u håller precis nya Nyköpings  
Tidning i din hand. Under många 
år har vi gjort en informationstidning 

som kommit ut som bilaga i SN. Men nu 
skickar vi hem den till alla hushåll  
i Nyköping för att sprida viktig och för-
hoppningsvis spännande information om 
kommunen du bor i.

Som Nyköpingsbo har du tillgång inte bara 
till vacker natur, en kreativ landsbygd och 
en fin stad. Som förälder, anhörig eller 
ensamstående kan vi alla behöva stöttning 
ibland. Eller bara tips på vad man kan göra 
med sin lediga tid.

Nyköpings Tidning vill också ge dig möjlig- 
het att ta del av vad som är på gång i 

olika delar av Nyköping. Se hur långt olika 
projekt har kommit, förstå hur politiker eller 
tjänstemän tänker under planeringsstadier. 
Vad som måste tas hänsyn till, förutom 
vilka pengar kommunen har att röra sig 
med.

Vi får inte plats med allt, men i bästa fall 
hittar alla något av intresse i varje nummer. 
Nyköpings Tidning kommer numera ut fyra 
gånger per år, men nyheter om kommunen 
publiceras ständigt på nykoping.se.

Självklart får du gärna tipsa oss om vad du 
vill läsa mer om. Hör då av dig till  
redaktionen@nykoping.se

Roligt att ha dig som läsare!

personer studerar på Campus Nyköping 
– se sidan 10.

[ INLEDARE ]

Är förrådet fullt med grejer  
som du aldrig använder?  

Ordna en bytesdag tillsammans 
med grannarna!

4193

En björn och en fjärilsdam. Det blev favo-
riterna när Brandkärrsborna (och andra 
konstintresserade) fick rösta fram vilka 
väggmålningar som ska bli verklighet.

Den belgiska konstnären Bart Smeets och 
polska konstnären Natalia Rak kommer 
med start i maj att dekorera varsin vägg i 
Brandkärr. Australiern Fintan Magee och 
YASH (Linus Lundin) från Gnesta fick inte 
tillräckligt många röster.

Nyköpings kommuns konstpolicy säger 
att minst 1 miljon kronor per år ska gå till 
offentlig konst. 2016 års konstpott avsattes 
till väggmålningarna som nu har röstats 
fram.

Vinnarna utsedda

ANNIKA HEDBERG 

REDAKTÖR  

NYKÖPINGS KOMMUN
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Känner du dig ensam? 
Som språkvän lär du 
känna nya människor 
och ni kan hitta på 
något nytt tillsammans.

Vad finns bakom  
Campus Nyköpings 
fasader? Vi har pratat 
med fyra personer.

Familjecentralen är full 
av roligheter för barn 
och nyttigheter för 
föräldrar.

Håll koll på reglerna 
som gäller kaféer och 

andra som hanterar 
livsmedel. Nu blir det 

dyrare att göra fel.

Känner du igen din 
politiker? Och vad  

gör egentligen  
en nämnd?

Här händer det mycket. 
Kolla in vårt kalendarium 

eller surfa in direkt på 
nykopingsguiden.se

?
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[ SMÅTT & GOTT ]

Ska du bygga nytt eller  
bygga om i sommar?
Sök bygglov redan nu via vår e-tjänst  
nykoping.se/bygglov

Vill du ha personlig rådgivning? Nu finns det 
möjlighet att boka möte med en bygglovhand-
läggare på kvällstid. Varje torsdag kl 15–19, 
med start 21 mars kan du boka tid via e-tjänst. 

LÄS MER nykoping.se/bygglov

Se så många nya bostäder!
Det har byggts en massa nytt och just nu byggs många 
hyresrätter, bland annat Riksbyggen i Marieberg och  
Nyköpingshem i Rosenkälla och på Förrådet. 

Vill du läsa mer om pågående och kommande byggprojekt?

 LÄS MER nykoping.se/bo

164 
lägenheter

40 
villor

Cirka 2000 ton sand används  
till halkbekämpning varje år.

Var med och håll  
Nyköping rent i vår! 
Skräpplockardagarna är Sveriges största mani-
festation mot nedskräpningen och ett bra tillfälle 
att tillsammans skapa en renare stad! 
Vill din förskola, skola, förening eller arbetsplats 
vara med i Skräpplockardagarna 2019?

 LÄS MER om hur just du kan delta på  
nykoping.se/skrapplockardagarna

Bort med sanden,  
in med våren! 
Så fort vädret tillåter startar arbetet med att 
sopa gatorna rena från sand och grus.

För att få en effektiv sandupptagning är 
det viktigt att:
• Bilister respekterar tillfälliga avstängningar.
• Fastighetsägare sopar ut sanden från gång-
bana till rännsten.
 
Centrum sopas alltid först, utöver det ändras 
turordningen för Nyköpings områden varje år. 

LÄS MER  
nykoping.se/sandupptagning

18 par gifte sig i 
Rådhuset den 14/2 
på drop-in vigsel.

54 
radhus

Så här många villor, radhus och lägenheter byggdes i Nyköping 2018.

Vi h¨åller rent har öppnat - 
välkomna att anmäla er!

Vi Håller Rent är Sveriges största skräpplockaraktivitet med hundratusentals deltagare varje vår. 
Tillsammans gör vi våra städer, vår natur och våra vatten lite finare – och visar samtidigt att skräp inte hör 
hemma någon annanstans än i papperskorgen.

Missa inte sista anmälningsdag!

Alla skolor och förskolor samt barn- och ungdomsföreningar som 
anmäler sig till Vi Håller Rent får kostnadsfritt pedagogiskt material 
via kommunen om ni anmäler er senast den 15 mars 2019. Anmälan 
görs på hsr.se/vi-haller-rent. 

På hsr.se/vhr2019/kommuner hittar ni all information om hur 
materialet delas ut i er kommun, hur ni blir av med skräpet ni plockat 
och om det ordnas någon spännande aktivitet i kommunen.

Pedagogiskt material om skräp och återvinning

Årets pedagogiska material heter Skräplabbet och är helt digitalt. Materialet går att integrera med flera 
ämnen och är en engagerande, rolig och utvecklande del av undervisningen kopplat till miljö och hållbarhet.

Mer om det pedagogiska materialet finns på hsr.se/vi-haller-rent/pedagogiskt-material »

Var med i Vi Håller Rent och vinn fina priser

Vi har i år ett pris till alla barn i den kommun som har engagerat flest små skräpplockare; en spelning med 
glädjespridarna Electric Banana Band och bröderna Norberg. Håll utkik på hsr.se/vi-haller-rent från och 
med slutet av februari då ett antal andra tävlingar presenteras med många roliga priser.

Anmäl  
er senast 

15 mars
www.hsr.se »

vi håller rent
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På Bryggeriet anordnar kommunen 
tillsammans med Röda Korset 
mingelkvällar. Här hittar många 
blivande vänner varandra. 

Vissa tycker att tanken på att vara språk-
vän verkar spännande, men vågar inte 
riktigt ta steget. Hur mycket tid tar det 
och tänk om man inte klickar med varan-
dra? Nu finns ett enkelt sätt att prova på 
innan man bestämmer sig.

Lars och Christina Bergåse tycker om 
att lära av andra kulturer och tycker att 

alla kan göra något. Tillsammans med 
språkvännen Miliete Russom besöker de 
språkminglet. De diskuterar alla slags 
ämnen på lätt och tydlig svenska. 

- De ger mig motivation, säger Miliete 
Russom, som genom paret Bergåse får 
pluggtips och blir sporrad att prata mer 
trots att det känns knöligt.

- En bra sak är att besöka Sörmlands 
museum tillsammans. Där finns många 
föremål som är spännande att tala om, 
tipsar Lars Bergåse.

TEXT & FOTO ANNIKA HEDBERG

Speed-dejting för 
språkvänner

Vad ser du fram emot  
i vår?

EVA LUNDQVIST, NYKÖPING

– Restabudet den 5 april ska bli roligt, 
där vi tillsammans hittar nya lösningar 
på matsvinnet. Och så ser jag fram 
emot att swimrun-säsongen ska börja. 

ANDERS TEGNER, NYKÖPING

– Jag längtar till kolonilotten och tiden 
mellan hägg och syren. Ser fram mot 
Mårtens Hus musikkvällar, Anders 
Jansson och så mycket annat på Cultu-
rum. En brunch på Runnvikens pensio-
nat är en del av vårlängtan också.

ANNA KÄLLBERG, NYKÖPING

– Nu längtar jag mest efter att se 
trädgården väckas till liv igen! Sen 
till uteserveringar och en öl i goda 
vänners lag.

[ FRÅGAN ]

Rösta på årets buss
39 klasser i åk 4–6 har ritat bussar på 
temat Elektriskt, frihet och online - och 
snart får du vara med och rösta på något 
av de 10 finalbidragen. Röstningen sker 
8–24 april på nykoping.se och i Stads-
husfoajén. 

2019 års buss kommer att rulla ut på sta-
dens gator i augusti, och då som elbuss. 
Läs mer om vår bussdesigntävling på 
nykoping.se/bussdesigntavling

Lär dig din smartphone
Är du nybörjare och behöver hjälp med din 
mobiltelefon eller surfplatta? Välkommen 
på Digitala hjälpens drop-in på Stadsbibli-
oteket tisdagar kl 13–15 hela mars. 
Vi kan till exempel hjälpa dig med:
• Hur man hittar i telefonens inställningar, 

exempelvis sparar batteri
• Hur man skickar sms och meddelanden
• Att komma igång med att ladda ner appar
• Hur man kan läsa tidningar och böcker på 

sin smartphone

Lars och Christina Bergåse samtalar med studiekamraterna Miliete Russom och Melat Gabrielas.

Språkvänsmingel

När? Vårens träffar sker 27/3, 24/4 och 29/5 kl 18.00. 
Var? Gamla Bryggeriet, Behmbrogatan 5.
Hur? Fika och brädspel finns, Röda Korsets volontärer är på plats. Om ni blir intres-
serade av att bilda språkvänspar så kanske ni träffas varannan vecka ett par timmar 
för att fika, göra en utflykt eller besöka något. Ni ses så länge ni tycker att det är roligt.

LÄS MER nykoping.se/sprakvan

De senaste  
nyheterna hittar 
du alltid på  
nykoping.se
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Klart att det kändes läskigt, erkänner 
Markus Stenberg frankt och minns att 
han då, för drygt två år sedan, faktiskt 
aldrig hade åkt tåg tidigare. Att på egen 
hand ta sig med flyg och tåg genom Euro-
pa, var därför det som avskräckte mest.

Idag arbetar Markus med att serva 
och laga allt från mindre gaffeltruckar 
till mobilkranar på hundratals ton på 
Lantmännen, ett jobb han trivs bra med. 
Utbildningen till maskintekniker fick 
han på fordons- och transportprogrammet 
vid Nyköpings gymnasium där han gick 
ut 2017. 

I MARKUS KLASS nappade tre av 
tretton elever på möjligheten att göra två 
veckors arbetsplatspraktik utomlands 
genom det EU-finansierade programmet 
Erasmus+. 

- Jag försökte faktiskt locka med 
några till men de flesta i klassen tyckte 

att det kändes för stort och skrämmande 
med utlandspraktik.  

Markus fick praktikplats på det svens-
ka företaget Swecon Anläggningsmaski-
ner i Gera i östra Tyskland. Han minns 
den skakiga känslan när han gav sig iväg. 

- Men väl där träffade jag fyra svenska 
elever från Tierp och Linköping som 
skulle praktisera i samma stad men på 
andra företag. Vi delade boende, så friti-
den var inga problem, vi hade jätteroligt, 
men det blev ganska mycket burkmat, 
säger Markus och skrattar.

PÅ PLATS I GERA fanns även personal 
från Erasmus som tog emot eleverna, 
guidade dem runt i staden och hjälpte 
till med det praktiska. Även den befarade 
språkförbistringen löste sig, detta trots 
att endast en av Swecons 20 mekaniker 
pratade engelska.

- Det var faktiskt inga problem, man 

ser till att göra sig förstådd på något vis.
Det var på flera plan en annan Markus 

som kom hem efter veckorna i Gera. 
Visst var det en utmaning, medger han 
men utlandspraktiken fick honom att 
växa och bli mer motiverad.

- Absolut, jag kom tillbaka med helt 
annat självförtroende. Nej, jag ångrar 
inte en sekund att jag åkte. Till dem som 
funderar på möjligheten råder jag att, 
tveka inte, åk!

Erasmuspogrammet finansierar 
utlandspraktiken med både resa, mat och 
husrum. Upplägget fungerar väldigt bra, 
bekräftar Keijo Sipinen som är lärare på 
fordons- och transportprogrammet. 

- Våra erfarenheter är enbart positiva, 
det har inte krånglat en enda gång. Det 
bästa är förstås att eleverna kommer till-
baka med både stärkt självkänsla och en 
massa nyttig erfarenhet i bagaget. 

Stärkt självkänsla 
med utlandspraktik 

[ UTBILDNING ]

Tveka inte, bara gör det! Det är Markus Stenbergs råd till gymnasieelever som har  

möjlighet till utlandspraktik. Själv ångrar han inte en sekund sina två praktikveckor  

i Tyskland under sista året på fordons- och transportprogrammet.

TEXT SUSANNE SAWANDER • FOTO HUGO LEIJON

"Det bästa steg jag tagit”

Emma Lindgren, student på Hotell- och 
turismprogrammet, Nyköping Strand 
utbildningscentrum

Vart åkte du iväg på praktik?
– Jag åkte till en liten stad på Malta och till 
Islands huvudstad Reykjavik.

Hur var det?
– Jätteroligt men definitivt utmanade. Jag 
lärde mig otroligt mycket, både att klara 
mig själv och yrkesmässigt. I Sverige kan 
man ofta föra en dialog med sin chef. På 
Malta får man absolut inte säga emot sina 
chefer utan förväntas göra det de säger 
utan klagomål. Utlandspraktiken har även 
förberett mig på framtiden. Om jag skulle 
vilja jobba på Island eller Malta i framtiden 
har jag redan en plats där tack vare min 
praktik.

Vad ska man tänka på innan man åker på  
utlandspraktik?
– Jag hade ett öppet sinne och blev glad 
för alla de grejer vi fick istället för de få 
grejerna vi inte fick. Det är också viktigt att 
komma ihåg att det inte är en semester. 
Man kommer att jobba, mycket. 
Alla intryck, nya människor och den nya 
kulturen kommer att vara mycket roliga 
och intressanta men kan också suga 
energin ur dig de första dagarna. På slutet 
kommer det vara klart värt det då man har 
lärt sig så mycket och upplevt så roliga 
saker.
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  Gymnasiestudier och praktik utomlands 

•  På Vård- och omsorgsprogrammet vid 
Nyköpings gymnasium finns möjlighet att 
åka till Indien för att göra en del av den 
arbetsplatsförlagda utbildningen, APL. 
•  Elever vid Fordons- och teknikpro-
grammet inriktning lastbil och mobila 
maskiner samt personbilsteknik har 
möjlighet till APL utomlands. 
•  Genom Erasmus+ (EU) kan elever vid 
Byggprogrammet resa utomlands för 
att studera och utbyta erfarenheter kring 
ämnet hållbart byggande.

•  Naturvetenskapsprogrammet vid Nykö-
pings gymnasium reser till Förintelsens 
platser i Polen.
•  Genom det EU-finansierade programmet 
har du som går i årskurs ett eller två på 
gymnasiet möjlighet att plugga ett år vid en 
fransk, spansk eller tysk/österrikisk skola. 

LÄS MER  
nykopingsgymnasium.se  

eller utbyten.se

Vad tycker du var bäst med din praktik?
– På båda ställena var människorna jag 
jobbade med helt underbara. Vi hjälptes 
åt när det behövdes och vi hade roligt 
tillsammans. 

Vilka tips har du till andra som vill åka iväg?
– Ligger du i fas med dina studier? Är 
villig att jobba hårt och att lämna dina 
nära och kära ett tag för att utforska den 
stora vida världen? Då tycker jag att du 
ska ta det vågade steget och ha praktik 
utomlands. Det kommer du aldrig ångra 
och aldrig glömma. Det är det bästa 
steget jag har tagit i mitt liv!

7

Markus Stenberg fick inte med sig någon 
klasskompis från Nyköpings gymnasium 
under praktiktiden i Tyskland, men lärde 

känna andra svenska elever på plats. 
Läraren Keio Sipinen ser att eleverna kom-
mer tillbaka med stärkt självkänsla och en 

massa nyttig erfarenhet.
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Ska du starta eller ta över ett kafé eller servering i sommar? Kul – men glöm inte att regist-
rera verksamheten. Livsmedelsenheten svarar gärna på frågor.

Funderar du på att starta ett 
kafé, en servering eller en annan 
livsmedelsverksamhet inför som-
maren? Då är det viktigt att följa 
reglerna. En ny lag från årsskiftet 
kan innebära höga avgifter – eller 
fängelse – om du gör fel.

Straffen har skärpts för att en del företag 
struntar i reglerna. Det har skapat orätt-
vis konkurrens. Straffet för den som 
bryter mot regler kan bli höga böter eller 
fängelse. 

Livsmedelsenheten hoppas att alla 
privata och offentliga livsmedels- 
företag är observanta på vad reglerna 
innebär så de slipper utfärda avgifter. 

Det är viktigt att du registrerar din verk-
samhet innan du startar!

För säkerhets skull,  
kontakta Livsmedelsenheten om du
•  ska starta en livsmedelsverksamhet
•  vet någon som ska starta
•  om du redan driver ett livsmedelsföretag
•  om du gör ett ägarbyte av verksam-

heten eller byter organisationsnummer
•  är osäker på vad som gäller 

TEXT MARIANNE RYNEFELT-SKOG

KONTAKT  
Du når Livsmedelsenheten på  

livsmedel@nykoping.se eller  
tel 0155-24 89 70 

Nu blir det dyrare 
att inte göra rätt

Dags att söka tillstånd för din uteservering 
Säsongen för uteservering är 10 april till och med 1 oktober.  
Mer information och länk till ansökningsblankett hittar du på 
nykoping.se/markupplatelse   

[ JOBB ]

Snart väntar en ny turistsäsong 
och du kanske gör som många 
andra, hyr ut ditt hus eller rum 
till turister. Då kan du hänvisa 
till nya sajten ingalindstrom.
com som kan komma att locka 
hit många fler tyska turister i 
tv-succéns spår. 

Det hoppas i alla fall kommuner och 
turismorganisationer i Sörmland och 
Östergötland. De har skapat sajten 
tillsammans för att stimulera tyska 
turister att resa hit för att uppleva våra 
vackra kommuner. Inga Lindström 
är en tv-serie med fristående filmer 
som har 5–10 miljoner tyska tittare 
per avsnitt. Mycket har spelats in i 
Nyköpingstrakten och nu får turisterna 
guidning att hitta de natursköna plat-
serna där serien filmats. 

Den 24 april får företag i regionen 
en egen möjlighet att möta personal 
på Eberspächer som söker jobb 
efter varslet. För att matcha befintlig 
kompetens med regionens näringsliv, 
arrangerar Campus Nyköping Företag 
en arbetsmarknadsdag i samverkan 
med kommuner, fack, Arbetsförmedling 
och trygghetsorganisationer.
 
Har ditt företag rekryteringsbehov? 
900 medarbetare ska bli 300 på sikt 
och bland dem finns många opera-
törer, svetsare, logistiker, ekonomer, 
HR-folk och kvalitets- och säkerhets-
kunniga. 

Missa inte att anmäla ditt företag 
om du är intresserad. Senast 8 april 
behöver din anmälan vara inne på 
naringsliv@nykoping.se för att delta 
den 24 april.

Ny sajt kan  
locka tyskar

Varslade matchas
med lokala företag
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Varje dag kommer jag hem och 
känner att i dag har jag gjort nå-
got bra, som är betydelsefullt för 
andra. Det säger Josefine Carls-
son som jobbar i hemtjänsten i 
Stigtomta. 

Här har hon jobbat som vårdbiträde i tre 
år. Sedan hon var liten har hon känt att 
hon ville ha ett jobb där hon hjälper till i 
samhället. 

- Mitt jobb handlar mycket om att 
underlätta vardagen för någon som inte 
kan klara av den själv. Jag trivs med att 
stötta andra, man gör små saker som 
kan betyda mycket för andra människor, 
säger Josefine. 

Hon berättar att hon uppskattar 
mötet med dem hon går hem till och att 
hon får lyssna på många historier. 

- De jag går till blir ju lite som vänner, 

jag känner de flesta väldigt bra, säger 
hon. 

ATT JOBBA I HEMTJÄNSTEN inne-
bär att man gör allt från att handla 
och duka fram mat till att ge personlig 
omvårdnad eller gå ut på promenad 
tillsammans. Josefine sitter också en hel 
del bakom ratten när hon kör bil mellan 
besöken i Stigtomta.  

- Då får man lite egen tid, det är 
skönt, säger hon.  

Vad vill du säga till andra som tvekar inför 
att söka?

- Var inte rädd för att prova. Det är 
stressigt i perioder, men när man har en 
bra personalgrupp så löser man det till-
sammans. Det skulle bli ett ännu bättre 
jobb om fler väljer det, vi behöver vara fler. 

TEXT JENNY THORELL  
FOTO KLARABILDEN

"De jag går till blir 
lite som vänner"

Mitt jobb handlar mycket om att underlätta vardagen för någon som inte kan klara av 
den själv, säger Josefine Carlsson som jobbar i hemtjänsten i Stigtomta. 

[ JOBB ]

Social omsorg söker 
semestervikarier
Till sommaren 2019 söker Nyköpings 
kommun vikarier till äldre- och demens-
boende, hemtjänst, boendestöd, 
personlig assistans, socialpsykiatrin 
och till verksamheten för människor 
som har funktionsnedsättning. 

Vilken utbildning och  
erfarenhet krävs? 
Det är meriterande om du har gymnasial 
utbildning inom vård och omsorg, 
exempelvis vård- och omsorgsprogram-
met eller Barn och fritid med inriktning 
socialt arbete. Men även personliga 
egenskaper är viktiga, därför kan 
annan gymnasial utbildning också 
vara okej. Inom vissa områden som till 
exempel socialpsykiatrin och demens-
boenden kräver vi mer kompetens och 
erfarenhet.

Hur gammal behöver man vara?
Du ska vara minst 18 år gammal. 

Vilka andra meriter är viktiga?
Vi ser gärna att du har körkort. När det 
gäller personliga egenskaper är det 
viktigt att du har empati, kan uttrycka 
dig i tal och skrift, ser varje individ och 
ser till individens bästa. Du behöver 
också vara är intresserad av jobbet 
samt kunna ta egna initiativ och eget 
ansvar.   

Vilka arbetstider gäller? 
Den som arbetar under sommar- 
perioden får ett schema vilket innebär 
att du jobbar dag, kväll, helg och i 
vissa fall natt. 

MER INFORMATION  
På webbsidan www.nykoping.se/vikarier  

finns mer information inklusive länken 
till ansökan som du fyller i.  

Där kan du även se två korta filmer där 
medarbetare berättar om sina jobb.

VI SÖKER  

VIKARIER
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Mer mat blir biogas 
– trots att färre matavfallspåsar används

En ny påse för matavfall och ett nytt 
sätt att dela ut den har gett oväntat gott 
resultat.

Påsarna som ska användas för matavfall byttes 
ut till en helt ny sort för drygt ett år sedan. Den 
nya modellen består av återvunnen plast och 
kostar mindre än den som kommunen delade 
ut tidigare. Men den mest påtagliga skillnaden 
är inte materialet, utan att den nyare påsen 
saknar bärhandtag. Istället har den fyra snibbar 
som ska knytas ihop när påsen blivit full. 

EFTER BYTET KAN Renhållningen i Nyköpings 
kommun se att det går åt betydligt färre matav-
fallspåsar, utan att det har påverkat insamlingen 
av matavfall i negativ riktning.

- Vi kan se att åtgången på påsar har gått ner 
med ungefär en tredjedel, men hushållen har 

absolut inte blivit sämre på att sortera ut matav-
fall. Under samma period har vi tvärtom fått in 
mer matavfall än tidigare år, säger Jonas Ek, som 
är tillförordnad renhållningschef.  

EN DEL AV FÖRKLARINGEN kan ligga i att 
de tidigare påsarna var så pass funktionella att 
hushållen gärna använde dem till lite av varje. 
Men än mer troligt är det att en liten ändring i 
distributionen har gett effekt. Påsarna kan fort-
farande hämtas i de flesta matbutiker, men nu på 
ett annat sätt, berättar Jonas Ek.

- Förut ställde vi ut pallar med småkartonger, 
där det låg flera rullar i varje kartong. Nu lägger 
vi istället ut påsrullarna styckvis. Det vi ser nu är 
att man tar en rulle i taget istället för kartongvis, 
säger han.

TEXT OCH FOTO ELIN GLANELL

• Kommunen delar ut gratis matavfallspåsar 
till hushållen och tar inte ut någon kostnad 
för bruna matavfallskärl.

• Påsarna kan hämtas i de flesta matbutiker, 
på alla återvinningscentraler och hos Tekniska 
divisionen.  

• Den insamlade maten rötas på en anläggning 
i Linköping och blir biogas och biogödsel.

Vad är matavfall?
Matavfall är sådant som blir över från matlag-
ningen, såsom skal och matrester. 

Exempel på matavfall:  
kaffefilter och tepåsar, skal från frukt och 
grönt, mejeriprodukter. 

Snus, tobak och hundbajs ska INTE läggas  
i matavfall. Det hör hemma bland restavfall.
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”Vi hade en helt annan sort i Norrköping 
som var mycket tunnare. De här funkar bra, 
tycker jag, och det är inte några problem att 
knyta ihop påsarna med snibbarna”, säger 
Ylva Karlsson är inflyttad från Norrköping 
och bor nu i Stigtomta.”

Bli av med  
trädgårdsavfall 
hemma på tomten
Våren är på ingång och det är snart säsong 
för att fixa i trädgården. Då kan ett eget kärl 
för trädgårdsavfall vara en smidig lösning. 

Renhållningen i Nyköping har en tjänst som innebär 
att kunden får ett särskilt kärl för trädgårdsavfall på sin 
egen tomt. Där är det fritt fram att lägga kvistar, gräs-
klipp, smågrenar, löv och annat trädgårdsavfall.

Var fjärde vecka under perioden 1 april–1 oktober 
töms kärlet, vilket ger totalt åtta tömningar per säsong. 
Abonnemanget kan tecknas via Tekniska divisionens 
kommunservice. 

[ HÅLLBARHET ]

Trädgårdsavfall

•  Om du föredrar att köra iväg trädgårdsavfallet på 
egen hand finns det sju trädgårdstippar att välja 
bland. Den på Brandholmen är öppen året runt,  
dygnet rumt. De övriga öppnar 1 april.
•  Det insamlade trädgårdsavfallet komposteras och 
blir till fin kompostjord, som kan hämtas kostnadsfritt 
på trädgårdstippen på Brandholmen sommartid.

Missa inte Restabudet  
Talkshow fredag 5 april

LÄS MER 
 nykoping.se/tradgardsavfall

Träffa Restabudets egen Skavlan – 
Martin Emtenäs som tar emot gäster i 
Nicolaiskolans aula den 5 april.  
Den mat som inte äts upp under 
kvällen får gästerna ta med sig hem. 
Tillsammans minskar vi matsvinnet! 

LÄS MER på nykopingsguiden.se
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Kunskap samlas och sprids på Campus Nyköping
Oavsett om du vill byta karriär, kanske inte har något jobb i dag eller helt saknar  

gymnasieutbildning kan Campus Nyköping vara din bästa nästa anhalt.  

Här finns ett brett utbud av utbildningar. Många av dem leder raka vägen till jobb.

Campus Nyköping har: 
• Grundläggande vuxenutbildning
• Högre utbildning (Yrkeshögskola/Högskola)
• Gymnasial vuxenutbildning
• SFI (Svenska för invandrare)
• Lärvux
• Feriepraktik
• Kommunala aktivitetsansvaret
• Studie- och yrkesvägledning
• Samverkansprojekt/ESF-projekt
• Läs- och skrivverksamhet
• Bibliotek, Kafé
• Tentamen/Lärcentrum
• Campus Nyköping Företag

Detta kan du bland annat bli 
efter studier på Campus: 
•  Lärare
•  Sjuksköterska
•  Medicinsk sekreterare
•  Elkonstruktör
•  Eventarrangör
•  Tandsköterska
•  VVS-ingenjör
•  Svetsare
•  Bagare

Madeleine Svanström,  
verksamhetsledare  

Vad är Campus Nyköping Företag? 
- Tillsammans med regionens företag vill 
vi hitta effektiva lösningar för deras kom-

petensutveckling och kompetensförsörjning. 
Hur jobbar ni? 
- Vi lyssnar av behov hos våra företag och omvandlar det till 

kompetensutvecklande insatser som företagen sedan kan 
fortsätta arbeta med själva.
Vem kan kontakta er?
- Alla små och mellanstora företag i Nyköpingsregionen.
Vad borde jag som företagare tänka på?
- Att börja jobba strategiskt med ditt företags kompetensför-
sörjning och att utveckla de medarbetare du har i dag. Då är 
du bättre rustad för utmaningarna som kommer, nämligen att 
du behöver rätt kompetens för att växa och få bättre affärer.

TEXT ANNIKA HEDBERG • ILLUSTRATION DANIEL VIBERG
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Kunskap samlas och sprids på Campus Nyköping
[ INBLICK ]

maj
är sista ansökningsdag för 

höstens YH-utbildningar

3

Emanuel Gür, student  

Vad pluggar du?
- Jag läser till fibertekniker. 
Varför blev det just Campus Nyköping?
- Jag hade hört om skolan tidigare, att de har 
Sveriges bästa fiberutbildning. 

Vilket jobb hoppas du på efteråt?
- Jag hoppas att få jobb på ett stort fiberföretag där jag kan 
vidareutveckla mina kunskaper. Målet är att starta eget och dra 
fiber i andra länder. 
Vad är det roligaste med att plugga?
- Det är roligt att få nya vänner och utvecklas ihop. Jag tror att 
studenttiden är något man bär med sig hela livet. 

Inga-Lill Stensson,  
studie- och yrkesvägledare  

Vem kan komma och prata med dig?
- De som går på SFI och de som söker till 
Yrkeshögskolans utbildningar kan fråga mig 

om yrken och vidare studier. Det kan också gälla finansiering av 
studier med hjälp av CSN.
Jag har inte pluggat på länge, kan det verkligen vara något för mig?
- Absolut, det är aldrig för sent att börja studera och lära sig nya 
saker eller att fördjupa sig i sina kunskaper. Utbildning gör livet 
spännande.
När blir man för gammal för att studera?
- Aldrig, kunskaper ger människor ett vidgat och fördjupat per-
spektiv på livet och är aldrig tunga att bära!

VILL DU VETA MER?  
Gå in på www.campusnykoping.se eller kolla in på Instagram:  
campusnykoping, Linkedin eller Facebook: @campusnykoping,  
@yhcampusnykoping, @musikeventarr och @medicinsksekreterare

Sonja Hedström, lärare i matematik 
och digital kompetens   

Vilka slags elever träffar du? 
- Allt från elever som aldrig läst matematik 
tidigare i hela sitt liv, till elever med mycket goda 

kunskaper men som behöver fylla kunskapsluckor. De flesta är från 
andra länder, men även svenska elever som inte fått betyg i matematik i 
Åk 9. Många elever vill söka sig vidare till högre utbildning eller behö-
ver kanske betyg för att bli fast anställd på sin arbetsplats.
Vilken är din viktigaste roll som lärare?
- Jag behöver veta hur eleven tänker innan jag kan veta hur jag ska 
förklara något. Att förklara decimaltal kan se ut på många olika sätt. 
Många har uppfattningen att de inte ”kan” lära sig matematik. Med  
andraspråkselever är det även viktigt att tänka på vilket språk jag använder. 
Vad gör dig glad på jobbet?
- Guldkornet med att vara lärare är lyckan att se när en elev förstått 
och lärt sig något nytt. Många kämpar så hårt och det är fantastiskt att 
se någon utvecklas, göra framsteg och nå sina mål!
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Andreas Ekstrand 
(S)

Leif Karlsson 
(S)

Carl-Åke Andersson 
(S)

Sahro Hashi 
(S) 

Gunilla Andersson 
(S)

Emma Mellberg 
(S)

Kent Pettersson 
(S)

Marjo Gustafsson 
(S)

Sofia Amloh 
(S)

Anna Af Sillén 
(M) Gruppledare

Carina Wallin 
(S)

Fredrik Sjöberg  
(M)

Håkan Sipos 
(S)

Robert Bergkvist 
(S)

Urban Granström 
(S) Gruppledare

Karin Johansson 
(S)

Ludwig Gustafsson 
(S)

Salah Al Jamal 
(S)

Ahmad Eid 
(M)

vakant 
(S)

Gunilla Nordén 
(S)

Leif Berg 
(S)

Mette Hesselgren 
(S)

Anniola Nilsson 
(M)

Här är dina kommu npolitiker
[ POLITIKERNA SOM STYR ]

Valet till kommunfullmäktige i Nyköping ledde till ett sammarbete mellan  

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centern.  

Tillsammans får dessa partier 28 av fullmäktiges 61 mandat.

Jan Bonnier 
(M)

Johan Schenström 
(M)

Kaj Nilsson 
(M)

Karin Eriksson 
(M)

Madelaine Clason 
Laxmi (M)

Klara Olander 
(M)
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Peter Engström 
(SD)

Anders Eberhardt 
(SD)

Emma Fahlstedt 
(C)

Lotten Båvik 
(V)

Marita Göransson 
(KD) Gruppledare

Thom Zetterström 
(SD)

Martina Hallström 
(C) Gruppledare

Karina Josevski 
(MP)

Jessica Johansson 
(L)

Ulf Hansen 
(SD)

Johannes Andersson  
(V)

Marco Venegas 
(MP) Gruppledare

Sofia Hallgren Remnert 
(L) Gruppledare

Malin Karlsson  
(SD) Gruppledare

Hans Keereweer 
Andersson (C)

Nicklas Franzen 
(V) Gruppledare

Stefan Landmark 
(KD)

Tomas Edenius 
(SD)

Mohammed Mouaid 
(C)

Malin Hagerström 
(MP) Gruppledare

Patrik Ivarsson 
(L)

Conny Steisjö  
(C)

Linn Jonsson 
(V)

Lars Lundqvist 
(KD)

Här är dina kommu npolitiker Så här fördelas mandaten 2018-2022:
Socialdemokraterna  20
Moderaterna  16
Sverigedemokraterna  7
Centerpartiet  5

Vänsterpartiet  4
Miljöpartiet  3
Kristdemokraterna  3
Liberalerna  3

Maija Söderberg 
(M)

Maria Gilstig 
(M)

Thomas Hallgren 
Böhlmark (M)

Peter Howard 
(M)

Tommy Jonsson 
(M)

Petter Söderblom 
(M)

Marianne Sohlman 
Zetterström (SD)

Men vad gör de? Vänd och läs...
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Så fattar kommunen beslut
[ SÅ FUNKAR POLITIKEN ]

Hej kommunen. 

Jag vill ha en 

lekpaark hos 

mig så jag och 

mina kompisar 

har någonstans 

att leka.

1 Ärendet kommer in
Ett ärende kan vara en skrivelse 
från en myndighet, ett företag, 
en privatperson, en tjänsteman 
eller från en annan nämnd inom 
kommunen.
Det kan till exempel vara en remiss 
från Trafikverket, ett medborgarför-
slag eller ett politiskt förslag.
Ärendet registreras (diarieförs) med 
får ett unikt diarienummer och blir 
allmän handling.

2 Frågan bereds
Beredning betyder att ett underlag 
för beslut tas fram genom kartlägg-
ning eller undersökning. Underlaget 
tas fram av tjänstepersoner vid de 
verksamheter där kunskapen finns. 
En ny lekpark behandlas exempel-
vis på Tekniska divisionen.

3 Sammanträde
Den aktuella nämnden, kommun-
styrelsen eller kommunfullmäktige 
sammanträder och fattar beslut i 
ärendet. Ibland måste ett ärende be-
redas i flera nämnder och kommun-
styrelse för att till slut kunna avgöras 
i kommunfullmäktige. Om förslaget 
antas så får nämnden i uppdrag att 
se till att verksamheten genomför 
det. Det nya uppdraget registreras 
som ett nytt ärende.

Biets lekpark
I höstas invigdes en ny lekpark 
– Biet – som kom till genom ett 
medborgarförslag från en elev

Vad är vad? 

•  Kommunfullmäktige (KF). Är den 
lokala motsvarigheten till riksdagen.
Samlas för beslut i olika frågor tio gång-
er per år.

•  Kommunstyrelsen (KS). Här sitter 
gruppledarna för de olika partierna. 
Totalt 13 personer har rätt att fatta 
beslut under de cirka 19 möten som 
sker under året. Vissa beslut leder 
direkt till handling, andra går vidare till 

KF för beslut även där. Fördelningen 
av platserna är: Socialdemokraterna 4, 
Centern 2, Miljöpartiet 1, Moderaterna 
3, Kristdemokraterna 1, Liberalerna 1, 
Sverigedemokraterna 1. 

•  Nämnder. Det finns sex verksam-
hetsnämnder i Nyköpings kommun. De har 
hand om sakfrågor inom egna området, 
ärenden diskuteras och beslutas och vissa 
går sedan vidare till KS. Nämnderna är:

Barn- och ungdomsnämnden (ord-
förande Anders Eriksson, C), Kompe-
tens- och arbetsmarknadsnämnden 
(ordf Torbjörn Olsson, C), Kultur- och 
fritidsnämnden (ordf Karina Josevski, 
MP), Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden (ordf Carl-Åke Andersson, 
S), Socialnämnden (ordf Marjo Gus-
tafsson, S) samt Vård- och omsorgs-
nämnden (ordf Sofia Amloh, S). 
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Vad får jag för pengarna?

Du kan också påverka!

Nyköpings kommun har Sörmlands 
lägsta skatt, 21,48 kronor.  
Skattepengarna används för att 
kunna erbjuda god service till alla 
invånare. 

Mest pengar går till barn- och ungdoms- 
nämnden. Skolan, förskolan, fritidsverk-
samhet, elevhälsa och lovskola är något av 
det som nämnden har hand om.

Vård- och omsorgsnämnden är den näst 
största mottagaren av dina skattepengar. 
Insatser för personer som behöver stöd i 

livets alla skeden är en viktig del. Enbart 
den kommunala hemtjänstens personal 
gör cirka 30 000 besök varje månad.

LÄS MER  
På nykoping.se kan du läsa om kommunens 

budget och årsredovisning för att se  
detaljer om vart pengarna går.

•  Medborgarförslag eller synpunkt. 
Du kan lämna in förslag på förbättringar el-
ler nya saker som du tycker att kommunen 
bör göra. Läs mer på nykoping.se

•  Allmänhetens frågestund. Varje 
kommunfullmäktigesammanträde inleds 
med att allmänheten kan ställa frågor till 
politikerna.

•  Öppna nämndsammanträden. Du 
är välkommen att lyssna till Vård- och 
omsorgsnämnden, Barn- och ungdoms- 
nämnden, Kultur- och fritidsnämnden och 
Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

•  Nyköpings ungdomsfullmäktige. 
Om du är 13 – 19 år kan du vara med i 
Nyköpings Ungdomsfullmäktige. NU är ett 

forum där unga i Nyköping kan påverka de 
politiska besluten och föra fram sina egna 
åsikter.

•  Val. Glöm inte att använda din rösträtt! 
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. 
Din röst är betydelsefull!

[ VAD FÅR JAG FÖR SKATTEN ]

Så fördelades kommunal skatten 2018
 1 Barn- och ungdomsnämnden  7:25 kr
  2 Vård- och omsorgsnämnden  6:79 kr
  3 Utbildnings-, arbetsmarknads-  

och integrationsnämnden  1:90 kr
 4 Kommunstyrelsen 2:44 kr
 5 Socialnämnden 1:60 kr
 6 Kultur- och fritidsnämnden   0:80 kr
 7 Bygg- och tekniknämnden  0:54 kr
 Miljönämnden  0:07 kr
 Kommunfullmäktige  0:03 kr
 Överförmyndarnämnden  0:03 kr

Landstingsskatten i Sörmland är 10:77

1

2

3

4

5
6

7

Skolans säkerhetsdagar
1 230 förskoleklassare och 931 sjunde- 
klassare deltog förra året i skolans säker-
hetsdagar. Det innebär att de får kunskap 
om hur man förebygger bränder och att 
skadas i trafiken. Barn sprider ofta lärdo-
marna vidare till sin familj. Bra va? 

Nyköpings kommun har 21 olika  
service-, grupp-, och träningsboenden 

för personer med psykisk och/eller 
fysisk funktionsnedsättning.  

Här kan vi hjälpa till med att öka  
möjligheterna till en stimulerande vardag.

21
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På familjecentralen får barnfamiljer 
stöd och råd. En kulturtolk gör att 
somaliska föräldrar får en större 
förståelse för svenska samhället.

Under ett och samma tak i Brandkärr 
arbetar förskollärare, kuratorer, BVC- 
sköterskor och barnmorskor tillsammans 
på familjecentralen. De arbetar med familjer 
och anordnar bland annat gruppaktiviteter.

Nu utökar familjecentralen sin verksamhet 
med en kulturtolk som spelar en viktig 
roll för de somalisktalande familjernas 
integration. Men även andra besökare och 
personalen får en större förståelse med 
hennes hjälp.

– MIN HUVUDUPPGIFT är att hjälpa 
alla familjer och särskilt somaliska genom 
att översätta och vägleda till det svenska 
samhällets kultur, berättar kulturtolken 
Halima Hassan.

Familjecentralen är en träffpunkt som 
betyder mycket för barn och föräldrar.

– Det märks på barnen att de trivs och 
har skoj på familjecentralen, säger Halima.

Annica Lindén, förskollärare, säger att 
öppna förskolan är familjecentralens hjärta.

– Det är en mötesplats där de besökande 
även får hjälp av varandra.

Samira Salat berättar att hon har fem 
barn och besöker familjecentralen varje 
dag.

– Här kan mina barn sjunga tillsammans, 
läsa ramsor, leka och måla. Jag får möjlig-
het att träffa och utbyta erfarenheter med 
andra föräldrar både från mitt hemland 
Somalia, från Sverige och andra länder, 
säger hon.

TEXT OCH FOTO ALAA ALFAISAL

Samira Salat och två av hennes yngsta barn tycker att familjecentralen är toppen. Med kulturtolken 
som talar hennes språk är det också lättare att ställa frågor som hon funderar över kring svenska 
samhället.

Familjestöd
Familjestöd är ett personligt stöd 
hemma hos dig för att stärka föräld-
raskapet. Det kan handla om samtal 
eller att en familjestödjare finns med 
i vardagssituationer när bekymmer 
uppstår.
Du kan bland annat få hjälp med:
•  hitta rutiner och struktur i vardagen  
•  Stötta dig som förälder om du har 
svårigheter att förstå ditt barn
•  Konflikter i familjen (strategier för 
att undvika och hantera konflikter)
•  Relationer inom familjen
•  Stärka och fokusera på det som 
fungerar bra
•  Kontakta oss på 0155–24 80 00.

Ungdomsstödjare
Ungdomsstödjarna finns för dig 
mellan tio och tjugo år. Vi stöttar 
dig och de vuxna i din närhet. Till 
oss kan du komma med både stora 
och små problem. Till exempel om 
du ofta bråkar med dina föräldrar, 
är orolig över en vän eller om det är 
något annat som du inte mår bra av. 
•  Vi finns på sociala medier.  
Läs mer på nykoping.se/ungdomsstod

Anhörigcenter
Har du en familjemedlem eller en 
vän som behöver mycket stöd och 
hjälp från dig?
Som anhörig är du ovärderlig men 
ibland behöver du också få stöd 
och tid för dig själv. Kommunens 
anhörigcenter är till för alla anhöriga 
som själva stöttar eller vårdar någon 
oavsett anledning. 
Anhörigcenter anordnar: Föreläsningar, 
anhöriggrupper och stödsamtal.
•  Kontakta oss på: 0155–45 74 10. 
Om du inte får svar, lämna gärna ett 
meddelande så ringer vi upp. Eller 
mejla på: anhorigcenter@nykoping.se
Läs mer på nykoping.se/anhorigcenter

Familjecentralen  
ger trygghet

Under livets alla 
faser handskas 
vi med olika 
glädjeämnen och 
bekymmer. Då kan 
det vara skönt att veta 
att det finns stöd att få om det 
ibland känns tungt. Oavsett om det 
gäller hur du ska få ditt spädbarn att 
sova bättre, som nyinflyttad att få ett 
kontaktnät bland andra föräldrar eller 
om du är orolig över att din partner 
dricker för mycket så kan du vända 
dig till kommunen. Våra verksamheter 
är HBTQ-certifierade.

Familjecentralen 
•  Här ryms öppen förskola, barnmorske-

mottagning, BVC, kulturtolk och social-
tjänstens förebyggande arbete. 

•  Verksamheten kostar inget för besökare.
•  En familjecentral finns också på Arnö.
•  Familjecentralerna drivs av Nyköpings 

kommun och Region Sörmland.

[ STÖD ]

Alla behöver  
stöd ibland
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[ SOCIALA MEDIER ]

Nyköpings kommun har 11 Instagramkonton.  
Här kan man följa många olika verksamheter i deras 
vardag. Missa inte nystartade pedagoginykoping som 
ger inblick i förskolebarnens fantasifulla miljö. 
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Föreningen OK Hällen ligger inte 
på latsidan. Många av de 480 
medlemmarna är aktiva både 
med att anordna aktiviteter och 
att delta i dem. Det är också 
nyckeln till framgång, enligt Peter 
Öberg, ordförande för ungdoms-
kommittén.

– Varje år skapar vi något tillsammans, 
då har du med dig det, säger han om det 
lokala engagemang som många klubbar 
och föreningar troligen avundas. 

Han konstaterar att OK Hällen är 
duktiga på att arrangera. Den anrika 
orienteringstävlingen Stigtomtakavlen 
kräver en mer massiv insats än relativt 
nystartade löptävlingen Stigtomtaloppet, 
som har glädjen och folkfesten i fokus.

– DET SKA VARA ROLIGT att röra på 
sig! Resultatet är sekundärt. Jag kan ha 
medaljer som hänger hemma på väggen, 

men det är resorna och allt man gör till-
sammans som är de viktiga minnena.

Inom klubben görs mycket över gene-
rationsgränserna och aktiviteterna varie-
rar från orientering, som är stommen, 
till löpträning, simning, bugg, veteran-
rundor och gymnastik.

I MARS INVIGS ett utegym och moun-
tainbikespår, som är ett nytt grepp för 
att locka fler till rörelse. Med hjälp av 
den årligt återkommande sommarskolan 
värvas också ständigt nya medlemmar 
och ungdomar får prova på hur det är att 
vara ledare.

TEXT ANNIKA HEDBERG  
FOTO INGALISA ÖBERG

LÄS MER  
Vill du veta vilka föreningar  

som finns i Nyköping?  
Föreningsregistret hittar du på  

fri.nykoping.se/forening

Styrkan i Stigtomtaföreningen OK Hällens är att det är en otroligt välskött förening i grunden, 
säger Peter Öberg. Han ser fram emot invigningen av elljusspåret, utegymmet, hinderbanan 
och MTB-banan den 19 mars.

Utegym får fler 
att röra på sig

[ FÖRENINGAR ]

! Prenumerera på Nyköpings 
kommuns nyhetsbrev 
som är riktat till föreningar. 
Det innehåller nyheter, 
föreningsträffar och annat 
som berör föreningslivet. 
Utkommer cirka 6 gånger 
per år. 

ANMÄL DIG  
nykoping.se/nyhetsbrev

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
fördelar 2 818 000 kronor till ideella 
föreningar, kommuner och trossamfund 
som samordnar tidiga insatser för 
asylsökande personer som väntar på 
kommunanvisning. Ansök senast 20 
mars hos Länsstyrelsen i Söderman-
lands län 

ANSÖK PÅ 
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Få viktig 
information 
först av alla

Sista ansökan om sommarlovsbidrag 
för barn och ungdomar är 24 mars 

LÄS MER 
nykoping.se/foreningsbidrag

Ska du ordna  
sommarlovsaktiviteter  
eller kollo?

Varje år delar Boverket ut bidrag till 
allmänna samlingslokaler som drivs av 
det ideella föreningslivet. Bidraget går 
att söka för att anpassa lokalen eller 
utemiljön till ungdomsverksamhet inom 
kultur- och fritidsområdet. Boverket 
prioriterar särskilt lokaler i socioekono-
miskt utsatta områden och lokaler för 
ungdomar.  

LÄS MER 
www.boverket.se

Sök bidrag till allmän 
samlingslokal

Statsbidrag till 
verksamheter för 
asylsökande
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Hela våren arbetar landsbygdens 
tolv orter i kommunen intensivt 
med sina framtidsfrågor. Flera 
hundra personer medverkar i ar-
betsgrupper, stora informations-
möten, enkäter och diskussioner 
för att skapa en bild av vad lands- 
bygdens invånare behöver för 
service.

– Vi har mött ett stort engagemang över-
allt. Det är nästan alltid samma behov 
som kommer upp: kommunikationer 
och service som bensinstationer, handel, 
vård, skola och bostäder. Det är frågor 
som verkligen engagerar, säger Larz 
Johansson, ordförande i kommunbygde-
rådet.

Bostadsfrågan är central eftersom 
många inte vill flytta från sin ort, de vill 
snarare flytta till ett enklare boende i 
en lägenhet, men sådana finns sällan. 
En vinst med att få igång flyttkedjor på 
landsbygden är att äldre kan sälja sina 
hus till unga familjer och själva bo kvar i 
lägenhet. 

Men då måste de byggas. 

– ARBETET SKAPAR naturligtvis 
både möjligheter och förväntningar. Men 
vi har varit mycket noga med att leverera 
ett realistiskt underlag till en kommunal 
serviceplan. Därför har vi försett orterna 
med mallar så att de följer ett gemen-
samt arbetssätt.

TEXT MARIANNE RYNEFELDT-SKOG

De får Nyköpings kommuns  
stipendier inom kultur-, idrotts- 
och föreningslivet. Stipendiaterna 
hyllas på Bomässan på Rosvalla 
den 16 mars där prisceremonin 
hålls kl 14.15.

Alla är nominerade av nyköpingsbor  
och idrottspriset är även framröstat av 
nyköpingsbor. 

Gert Fredriksson stipendiet:
•  Rebecka Gustafsson Lönnroth

Näsby BKs fotbollsstipendium: 
Tilldelas unga fotbollsspelare som på ett 
talangfullt och ambitiöst sätt ägnat sig åt 
fotboll och visat ett gott kamratskap såväl 
på, som utanför fotbollsplanen.
•  Emma Holm

Uppmuntringsstipendier
Avsedda att utgöra stöd till utveckling och 
vidareutbildning inom kulturella områden.
•  Love Rasmussen
•  Emelie Sandberg

Eldsjälsstipendier
En belöning för förtjänstfulla ideella  
insatser i föreningslivet
•  Lena Karlsson
•  Jan-Erik ”Kula” Johansson

Kulturstipendiet
En belöning för gjorda insatser inom 
kulturella områden
•  Lars Borg

2018 års idrottsprestation 

Individuell prestation
•  Rebecka Gustafsson Lönnroth

Lagprestation
•  Cheerlegacy Goldenjays

Boende viktigt för landsbygden

Kom och hylla våra stipendiater

Rebecka Gustafsson Lönnroth

Lars Borg

•  Orterna Aspa, Buskhyttan, Jönåker, 
Lästringe, Nävekvarn, Runtuna,  
Råby-Ripsa-Husby Oppunda, 
Stavsjö, Stigtomta, Tystberga, Vrena 
och Ålberga jobbar fram till juni med 
att inhämta synpunkter inför den 
kommunala serviceplanen. 

•  Kommunfullmäktige ska sedan ta 
ställning till förslagen till den kom-
munala serviceplanen i sina styrdo-
kument.

•  Vill du delta i arbetet? Kontakta 
Kommunbygderådet eller din orts 
arbetsgrupp.

Cheerlegacy Goldenjays
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• Nya Sörmlands museum.  
En spännande, kreativ och hän-
delserik mötesplats för alla.  
Öppet tis-sön kl. 10.00–17.00, 
ons kl.10.00–20.00

• Junior SM i Ishockey  
5–7 april på Rosvalla.

• Svenska mästerskapen i 
Pickleball 26-28 april på Rosvalla 

• Crafterwoork på Sörmlands 
museum. Skapande slöjd var-
annan onsdag kl. 17–20 mellan 
30/1–5/6.

• Grottans digitala studio för 
unga på slakthuset. Varje måndag 
kl. 15.00–17.30 mellan 4/3–13/5

• Nyköpings Bomässa. 25-års 
jubileum på Rosvalla 16–17 mars 
kl. 10.00–16.00

Mars
13
Nationalparken - Följ med in i de 
djupa skogarna, in i byalagsgub-
barnas, skogsmaskinernas och de 
mjuka mossbäddarnas land.  
Nyköpings teater kl. 19.00–20.50
14
Kalligrafikurs – lär dig att för-
medla ett budskap som kan ge 
dig och andra stor glädje.  
Runnvikens pensionat kl. 16.00–
19.00
15
Den sista versen – Mordgåta 
som ger dig spänning, humor och 
god mat. Blommenhof hotell  
kl. 19.00–23.00
Ta det som en man – En före-
ställning av och med Hampus 

Nessvold. Nyköpings teater  
kl. 20.00–21.30
16
Vår version av Robin Hood 
Fartfylld improvisationsteater med 
teater Imba, från 5 år.  
Culturum kl. 13.00–13.40
17
Tomas Andersson Wij  
 Culturum kl. 18.00–20.00
20
Jovan Radomir – Katrineholms-
sonen och SVT-profilen berättar 
om Balkan, mat ochminnen.  
NK-villan kl. 18.30–20.00
21
Musikerlinjens mest populära 
låtar - Nyköpings folkhögskola  
kl. 19.00–21.00

23
Livekarusellen 2019 Turnéstop 2  
Det bjuds på 11 musikakter från 
olika genrers. Nyköpings teater  
kl. 14.00–17.30
Glenn Miller Orchestra –  
a tribute to the music.  
Culturum kl. 19.30–22.00
24
Joe Labero – Inflame.  
Rosvalla kl 18.00–19.45
29
Creedence Tribute    
”The Midnight Special Tour”.  
Culturum kl. 19.30–22.00
30
The Greatest Night - En galakväll 
tillförmån för cancerforskningen. 
Träffen kl. 18.30–01.00

Kultur & nöjen våren 2019

Evenemangen blir allt 
fler i Nyköping

 - Vi har bredd 
i programmet 
och får hit 
fantastiska 
artister som 
gillar Nykö-
ping, säger 
Anna Öhrner, 
kulturprogra-
mansvarig. Vi 
märker också 
att många 
som går på 
evenemangen 

är nyinflyttade. Vårt kulturbud påverkar 
stadens attraktivitet och i höstas var det 
väldigt stor efterfrågan på biljetter.

De första månaderna på året är det ofta 
lugnare, men inte i år. Januari inleddes 
med Djungelboken, februari fortsatte 
med Louise Hoffsten, Real Group och 
Olrogkväll – allt sålde nästan slut. Mars 
toppas med Mello, Labero och Cultu-
rums 30-årsjubileum. Mellan de stora 
artistevenemangen pågår teater, musik 
och andra kulturprogram av lokala och 
externa arrangörer.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 
beställer uppdragen av Nyköpings Are-
nor, exempelvis Midvinterfest och Fest-
dagarna med fri entré för alla. Arenorna 
hyr också ut sina scener till andra arrang-
örers evenemang. Det är bokningar av 

Nyköpings teater, Culturum, Rosvalla 
och Träffen bland annat som finansierar 
kommunens kulturprogram. Därför är 
det viktigt att arrangörerna gillar Nykö-
ping och att storleken på scenerna mot-
svarar vad artisterna behöver. 

BAKOM ALLT UTBUD av evenemang  
i kommunen finns projektledare och per-
sonal på Nyköpings Arenor. De skapar 
dels program till egna evenemang, dels 
bygger de scener och lokaler till andra 
arrangörer. Utöver detta ordnar Barnkul-
turcentrum och Stadsbiblioteket många 
programpunkter.

Nyköping växer liksom antalet evenemang. Under 2018 arrangerade och  

tillhandahöll Nyköpings Arenor scener och program till ett hundratal stora evenemang.  

Det betyder ett stort evenemang var tredje, fjärde dag. 

TEXT MARIANNE RYNEFELT-SKOG

[ NÖJE ]

Anna Öhrner
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Claes Malmberg   
Mr Universum. Culturum  
kl. 19.00–21.00 
Live på Bio - Valkyrian, opera på 
Nyköpings teater kl 17.00

April
5
Restabudet Talkshow   
Häng med på en underhållande 
och matnyttig kväll. Nicolaiskolans 
aula kl. 19.00–21.00
6
Filharmoniska Sällskapet   
Musik av Elgar och Dvorak.  
Nyköpings teater kl. 17.00–19.00
12
Radikal Optimist – En humors-
how av och med Anders Jansson. 
Culturum kl. 20.00–21.30
13
Lisa Ekdahl - Visklassikern ’Vem 
Vet’ fyller 25. Detta firar Lisa Ek-
dahl med en stor jubileumsturné. 
Culturum kl. 20.00–21.30

14
Jubileumskonsert med Eva 
Tjörnebo & Viskompaniet –  
Culturum kl. 15.00–17.00
19
Danskväll med Lövgrens –  
Träffen kl. 20.00–00.00

27–28
Dansens dag - uppmärksammas 
med en helg fullspäckad med 
dans i alla dess former. 

Här hittar du evenemangen: 

• nykopingsguiden.se
• en tryckt nyköpingsguide, tre gånger per år
• nyhetsbrev en gång i månaden
• facebooksidor; Nyköpingsguiden, Nyköpings Arenor 
• annonser i lokala media 

nykopingsguiden.se visar vad som händer i Nyköping. Arrangörer kan 
kostnadsfritt publicera sina evenemang där. 
Den tryckta nyköpingsguiden kommer ut tre gånger per år; i början av året, 
inför sommaren och inför hösten. Underlaget till trycksaken hämtar turistbyrån 
från webben. Stopptider är mitten av mars för sommarguiden, mitten av juni 
för höstguiden och mitten av november för nästa års vårguide.

Är du arrangör? Planera i god tid så att evenemang inte krockar med  
andras, kolla datumen först på webbplatsen. Är ditt evenemang publicerat  
i god tid kan det komma med i den tryckta nyköpingsguiden. 

Anders Jansson 12/4

Lisa Ekdahl 13/4

Mellofebern tog över stan! 

Det gick nog ingen förbi att Mellodifestivalen 
intog stan första helgen i mars. Renaida och 
Mingel-Martin förgyllde entrén i Rosvalla.

Valkyrian 30/3

Joe Labero 24/3

Tomas Andersson Wij 17/3

Fler evenemang och konserter  
hittar du på nykopingsguiden.se



Välj bland 100 evenemang 
årligen på hemmaplan.

På Turistbyrån, Culturum och
Rosvalla kan du köpa fina  
presentkort.

Några av vårens evenemang:
Anders Jansson, Lisa Ekdahl, 
Filharmoniska Sällskapet,  
Kulturskolan Voices och Live  
på Bio – Carmen.

Se alla evenemang på
nykopingsguiden.se/program

Ge bort en upplevelse!

Nyköping bit för bit
Klura själv eller tävla mot vänner. Vem vet mest om Nyköping? 
Svaren hittar du upp och ner längst ner på sidan.

Platsen Kungligheten Nyköpingskändisen Årtalet

För över 1 100 år sedan 
låg en av Nyköpings första 
gator här.

Platsen är omdebatterad 
sedan många år på grund 
av dess historik och fram-
tidsplaner.

Ett parkeringshus är byggt, 
lägenheter och park är på 
gång.

Sedan mars i år kan man 
även samlas vid pumpen på 
denna plats, till visdiktaren 
Olrogs ära.

Nyköpingsån gör just här 
en liten krok.

Denna kunglighet föddes i 
Danmark år 1277.

Hon fick fyra barn, Magnus, 
Erik, Agnes och Katarina.

Hon kröntes till svensk 
drottning i Söderköping 
1302, men tillbringade  
sina sista år som nunna.

Det sägs att hon var  
hjärnan bakom planen  
Nyköpings gästabud.

Hennes make var kung  
Birger Magnusson.

Han är både musiker och 
skådespelare.

Uppvuxen i Stigtomta,  
gick scenskolan i Malmö, 
bor i Göteborg.

Besökte Nyköping i somras 
för en konsert i Grips-
holmsparken.

Är knuten till Göteborgs 
stadsteater, men mest  
känd från tv just nu.

Han spelar brodern  
Gustav Löwander i  
tv-serien Vår tid är nu.

Nyköpings (och resten av 
landets) villaägare får sänkt 
skatt.

Detta år bärgas ubåten 
Kursk och 118 perso-
ner dör när ett SAS-plan 
kraschar i Milano.

Prinsessan Madeleine 
tar studenten och brorsan 
Carl-Philip rycker in i lumpen.

Detta år besöker EU:s 
utrikesministrar Nyköping 
för ett toppmöte på Anna 
Linds initiativ.

Terrorattacken sker  
i New York.

5 poäng

4 poäng

3 poäng

2 poäng

1 poäng

Svar: 1. Åkroken 2. Drottning Märta 3. Mattias Nordkvist 4. 2001


