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framtiden
Tema: Kommunikationer

Förskolepedagogen Nina Eriksson är lika glad som Fjärilens barn när det är dags att ta ut förskolecyklarna igen. Med elcyklarnas hjälp kan Nyköping utforskas bättre
– det är spännande. Abdulahi Isse och Ahmed Abdullahi njuter av färden tillsammans med kompisarna. Foto: Marie Strömqvist

Parkera i stan är
lättare än du tror

Bygglov eller inte
– så ansöker du

Intensivt jobb med
snöröjning i år
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[ INLEDARE ]

Att jobba tillsammans för att hålla
naturen fin är värdefullt. Passa
på att vara med tillsammans med
just din arbetsplats.

Frukost bjuder in
till viktiga möten

V

i är många som arbetar för att koppla ihop
vår region, vare sig det gäller personer,
gods eller kunskap. Det är när vi knyter
samman våra verksamheter, städer och bygder och
våra talanger, som vi har en riktig chans till ökad
attraktivitet och tillväxt.
Vi gör det genom att skapa mötesplatser och
genom att diskutera viktiga frågor. En av mötesplatserna kallas Gränslös frukost och den möjliggör vi i just samarbete – med Nyköpings kommun,
Östsvenska Handelskammaren, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, ABF och Företagarna. Genom
att låta nyanlända som står utanför arbetsmarknaden träffa våra medlemsföretag över en frukost
uppnår vi flera saker; jobb eller praktik åt fler, ny
kompetens på företagen, ökad integration.

Håll stan ren tillsammans
Det är hög tid att anmäla sig till årets Skräpplockardagar som i år infaller 23–27 april.
Privatpersoner, föreningar och arbetsplatser

KANSKE SÅR VI även ett frö om vikten av
samarbete och mångfald på vägen. Gott så! Nästa
möte i Nyköping, den 22 mars, fokuserar vi på
kompetens inom transport och logistik.
För att kunna koppla ihop oss så som vi vill,
behövs förstås kompetens inom områden som
underlättar just det. Tänk om vi inte skulle kunna
säkerställa transporter till och från våra butiker,
hamnar och byggen?
Bristen inom transportsektorn är skriande, som i
så många andra branscher, så det krävs insatser för
att locka fler till branschen. Vår region ligger riktigt
strategiskt placerad; nära Stockholm, landets tillväxtnav, och med alla transportslag tillgängliga.
INTE UNDRA

på att vi är riktigt
intressanta ur ett
logistik-perspektiv.
Och därför ska vi
satsa på kompetens
i den branschen. För
återigen - om vi inte
ser till att på ett smart
sätt koppla ihop oss
ifråga om gods såväl
som människor, riskerar vi många chanser
till tillväxt. Så slå ett slag för Gränslös frukost!
ANNA LÖVHEIM
NÄRINGSPOLITISK CHEF
ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN

kan läsa mer och anmäla sig på
nykoping.se/skrapplockardagarna

99 %
Gör storkok på söndagar. Mycket matsvinn
handlar om spontaninköp när vi är hungriga
och fyller kundvagnen med ”bra-att-hahemma”-varor. Planera hela veckans mat
och laga till mycket under en dag, så har
du bättre koll på vilka varor du verkligen
kommer att använda i tid.

.
.
.

AV SÖRMLANDSTRAFIKENS
BUSSAR DREVS PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL 2017.

Visste du att…
Kommunen har flera
Instagramkonton. Bland
annat Jobbainykoping med över 1000
följare. Där berättar olika medarbetare
om sin vardag på jobbet, till exempel
brandmän, undersköterskor och lärare.

MARSNUMRET AV NYKÖPINGS TIDNING
Vi förklarar hur kommunen tänker när det gäller att planera för morgondagens trafik. Och vi åker allt mer buss i länet. Sidorna 6 och 7.
Hur tänker en fastighetsägar-vd kring Nyköpings centrumutveckling?
Se sidan 12.
Senior och sugen på att surfa? Vi besökte en förening som tog hjälp av
kommunens webbchef för att få bra tips. Sidan 20.

NY. R E DAKTION
ANSVARIG UTGIVARE
Palaemona Mörner
palaemona.morner@nykoping.se
REDAKTÖR
Annika Hedberg
annika.hedberg@nykoping.se
LAYOUT
Kommunikationsavdelningen
Nyköpings kommun

MEDARBETARE
NR 2/2018

TRYCK: EKTAB,
Eskilstuna 2018.

Nyköpings kommun:
Helena Vesterlund, Malin Brunelius, Maria Säfverblad, Marianne
Rynefeldt-Skog, Annica Nilsson,
Annika Hedberg, Jenny Thorell,
Marie Strömqvist, Alexandra
Lundgren Bäckström och Anna
Malm.

Nyköpings Tidning ges ut som
en inlaga i Södermanlands Nyheter. Upplagan är 28 000 och
delas ut i Nyköping, Oxelösund,
Trosa och Gnesta.
Nyköpings Tidning kan också
läsas på www.nykoping.se

Boende i Nyköpings kommun
som inte får NY kan få den
hemskickad med post!
Lämna namn och adress till
Kommunservice i Stadshuset
så kommer den med posten.

Nästa nummer av NY
utkommer 9 maj 2018.

NYKÖPINGS TIDNING
Kommunikationsavdelningen
611 83 Nyköping
Telefon: 0155–24 80 02
E-post:
information@nykoping.se
Fax: 0155–24 83 30

NR 2 • MARS 2018

3

[ FRÅGAN ]

Hur tror du att
framtidens trafik
kommer att se ut?

Klara Gustafsson,
Stockholm

En traditionsenlig taklagsfest firade att bygget av Stigtomta skola nu har gått in i en ny fas. Om ett år ska skolan stå klar.

– Jag tror att alla bilarna
kommer att vara vita och att
ingen behöver köra dem.
De kommer att vara mycket
modernare.

Taklagsfest för Stigtomta
nya skola och förskola
Noah Edinge, Nyköping

Det var glada miner när det
tackades och firades att taket
var på plats på Stigtomta nya
skola och förskola.
Byggare, politiker, rektorer och
projektmedarbetare var på plats när
beställaren firade byggarbetarna
med sedvanlig taklagsfest.
Kommunstyrelsens ordförande
riktade sin tacksamhet till alla.
- Ett stort tack till alla som jobbat
och jobbar med Stigtomta nya skola
och förskola. Det är så roligt att se

planerna bli till verklighet för den
personal och barn som ska vara här,
säger Urban Granström.
Den nya skolan och förskolan ska
rymma 420 skolelever och 120 förskolebarn. Skolbyggnaden planeras
vara klar våren 2019 och utemiljön
under hösten 2019.
Läs mer och se bilder på
nykoping.se/ stigtomtanyaskola
TEXT OCH FOTO
ALEXANDRA
LUNDGREN BÄCKSTRÖM

.

Stigtomta nya skola
Den nya skolan planeras
att bli klar nästa vår. Den är
på 7000 kvadratmeter och
kommer att rymma en F-6
skola, förskola samt ett bibliotek med mertidsöppet för
allmänheten.
Via en länk på nykoping.se
kan man följa bygget live via
Skanskas webbkamera.

– Jag tror att det ska vara som
vanligt.

.

Hur går det med
Ostlänken?

Nyköping fibertätast
i hela Sörmland

Nya städer
nås från Skavsta

Planeringen för Ostlänkens dragning
genom Nyköpings kommun fortsätter
och Trafikverket arbetar för fullt med
spårlinjen. Frågan om stationsläget
vid Stockholm Skavsta flygplats
ligger för beslut hos regeringen och
görs i samband med det som heter
tillåtlighetsbeslut. Regeringen har
även på sitt bord att avgöra frågan
om hastighet samtidigt som de
beslutar om nationell plan.
Läs mer om på
trafikverket.se/ostlanken

Bland Sörmlands kommuner har
Nyköping kommit längst med 73,89
procent fiberanslutna hushåll, tätt
följd av Oxelösund som har 71,43,
medan Vingåkers kommun har 47,95
procent.
Totalt i Sörmland har 66,45 procent av hushållen nu snabbt bredband. Det innebär att Sörmland är
ett av Sveriges bästa län på fiberutbyggnad och ligger på sjunde plats
i riket. (siffrorna från 2016)

Med ett års framförhållning meddelar
Wizzair att de kommer att öppna en
linje Skavsta-Wien i mars nästa år.
Szczecin (även Stettin) i Polen är
också en ny linje som trafikeras från
maj. Tidigare har Ryanair berättat att
de återupptar linjen till Edinburgh i
Skottland från oktober 2018. Arkia
airways flyger i juli och augusti till Tel
Aviv i Israel.
Det innebär att det snart går att flyga
till 52 orter i 24 länder från Nyköping.

Greta Holmberg, Nyköping
– Jag tror att tågen kommer
att gå långsammare. Och vara
dyrare att åka med. Det finns
kaféer i vagnarna och så kan
man sova i tågen.

Nästa nummer
av NY kommer
ut 9 maj och
handlar om hur
Nyköping växer.
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Under vintern har det kommit in en hel del beröm för kommunens snöröjning. Här är ett från kommunens Facebooksida.

Snöröjare Pontus Karlsson manövrerar plogen, just nu på en lokalgata.

Intensivt arbete med snön
Vi har haft en lång och
snörik vinter och än är den
inte över. Hur pass trafikerad vägen är avgör prioriteringen vid halkbekämpning
och snöröjning. Föredrar
du att cykla så finns det ett
stort utbud av sopsaltade
vägar, alltså cykelvägar som är
helt fria från is och snömodd.
Snöröjningen är uppbyggd kring ett
prioriteringssystem. Det så kallade
huvudvägnätet omfattar vägar med
mycket biltrafik, kollektivtrafik och
höga farter. Här börjar snöröjningen först. Parallellt med det åtgärdas
gång- och cykelvägarna, då de också
har en hög prioritering.
Vägar med mindre biltrafik, som
kallas för lokalgator, har en lägre
prioritering. Snöröjning på de vägarna sker exempelvis inte under
pågående snöfall.
Vid snöröjning bildas ibland snö-

vallar vid infarter.
– Våra snöröjare försöker att
underlätta för fastighetsägaren,
men det går tyvärr inte att helt undvika snövallar, säger Johan Rubin,
driftchef på Tekniska divisionen.
HUVUDVÄGNÄTET halkbekämpas med salt. Där åker trafikanterna
snabbare, det är mer och tyngre trafik, samt kollektivtrafik. På lokalgator, alltså vägar med mindre biltrafik, sker halkbekämpning vid behov
med sand i korsningar och backar.
En tredjedel av gång- och cykelvägnätet snöröjs och halkbekämpas
i dagsläget med metoden sopsaltning, vilket ger barmarksförhållanden på de delar där metoden
används. Övriga gång- och cykelvägar sandas. Längs fastigheter är
det fastighetsägaren som ser till att
gångbanorna sandas.
TEXT MALIN BRUNELIUS
FOTO ALEXANDRA
LUNDGREN BÄCKSTRÖM

Efter vinter
kommer vår

Kommunens snöröjning
• Totalt 24 maskiner finns i
fordonsflottan för snöröjning
och halkbekämpning. Dessutom
handskottas kommunala trappor,
vissa broar och busskurer.
• Tekniska divisionens avdelning
för gata, park och hamn har
vinterberedskap från 1 november
till sista mars. En person arbetar
dygnet runt och följer prognoser
och besiktar väglag.

• Cirka 2000 ton sand används
till halkbekämpning på en säsong.
• Av miljöskäl används saltlake
framför torrsalt.
• I kommunen finns 10 mil gångoch cykelväg, 10 mil huvudvägnät
och 10 mil lokalgator.
Totalt 2 miljoner kvadratmeter.
Karta över de sopsaltade
cykelvägarna hittar du här:
nykoping.se/cykel

Fastighetsägarens ansvar:
• Fastighetsägaren ansvarar för
att röja undan snö och halkbekämpa på gångbanor, trottoarer
och trappor utmed och mellan
fastigheterna. Fastighetsägaren
ansvarar även för tillfarten till sin
fastighet.

Arbetet med sandupptagning pågår cirka
fem veckor med början i de centrala delarna
av Nyköping följt av ytterområdena. Centrum
sopas alltid först, utöver det ändras turordningen för Nyköpings områden varje år.

Läs gärna mer här:
nykoping.se/snorojning
Du som privatperson kan hämta
sand för halkbekämpning, vid
Träffen och på Tekniska divisionen,
Tillverkarvägen 2.

Sandupptagningen börjar veckan efter
påsk.
Läs mer om sandupptagningen i stan på
nykoping.se/sandupptagning
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Droppande kran?
Lugn... Ring oss!
Ring oss på något av
följande nummer!

0155-26 80 25
070-542 08 18
070-558 70 25

Kontrollansvarig K Byggbesiktning AB04, ABT06, ABS09 www.sp.se

ORGANISATION
CERTIFIED
BY
ORGANISATION

Allt från droppande kran
till vattenläcka - vi är snabbt
på plats med någon av våra
utrustade servicebilar för att
minimera skadorna.

CERTIFIED BY

Vi utför allt som rör VVS branschen, bland annat
•
•
•

Installation och service av värmepumpar
Renoveringar, ny- och ombyggnation
Servicearbeten

Oljebrännarservice
ROT-arbeten
• Entreprenader
•
•

Gasverksvägen
Nyköping ••varmeovatten@telia.com
Åkerbärsvägen
145,Nyköping
varmeovatten@telia.com

0705-42 87 18 | jan.svensson@jsbyggkontroll.se

Rörservice samt entreprenad sedan 1956 - varme-vatten.se

BEHÖVER NI NYA FÖNSTER?

Nu har vi fönsterkampanj!

VI UTFÖR
ALLA SLAGS
MARKARBETEN!

Plattläggning
&
stenarbeten!
30:-

lad grå
rksten

Ring eller maila för kostnadsfri offert.

40x50mmVid beställning av fönster ingår nya persienner.

kvm

Boka tid för kostnadsfri offert.
Vi är även certifierade på fuktoch värmeisolering av källargrunder.

Svensktillverkade fönster
anpassade för nordiskt klimat.

Vi säljer marksten i vackra färger och i
olika struktur från Mosaiken Hedesunda.
Lägg själv eller låt oss göra jobbet!

0155-21 50 90, 0708-48 90 99, gronqvist@allt2.se

FÖR MER INFO & OFFERT: 0155-20 53 40
WWW.BEMAB.SE • FÖRETAGSVÄGEN 24, NYKÖPING

fo & offert: 0155-20 53 40 • www.bemab.se • Företagsvägen 24, nyköping

mediehusetsn.se

SKALL DU
SÖKA BYGGLOV
ELLER HAR DU
BYGGT?
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Cyklar gör förskolans värld större
Inom den kommunala förskoleverksamheten i Nyköping
används förskolecyklar för utflykter och äventyr.
Med hjälp av dem får barnen möjlighet att utforska sin
omvärld utanför förskolan.
Förskolecyklarna finns hos de flesta
kommunala förskolorna i Nyköping och är elcyklar med en sittdel
för sex passagerare. De är smidiga

fordon att använda vid exempelvis
kortare utflykter från förskolan,
och ger barnen möjligheter att upptäcka en större del av Nyköping.

När det är dags för en cykeltur är
säkerheten viktig, och därför har
barnen alltid hjälm och bälte på sig
när de befinner sig i sittdelen.
NINA ERIKSSON är förskollä-

rare på Fjärilens förskola, där två
förskolecyklar finns. Hon menar att
cyklarna ger både pedagogerna och
barnen en större rörelsefrihet och
möjligheter till nya miljöupplevel-

ser att prata om på förskolan.
– Både vi och barnen älskar att
åka på äventyr med cyklarna, säger
Nina. Vi brukar ha lite fika med oss
och åker till skogen eller utforskar
närområdet. När vi är ute och åker
tillsammans skapas det en närmare
kontakt mellan barn och pedagog
under cykelturen, vilket är speciellt
och väldigt givande.
Cyklarna är ett uppskattat inslag

Framtidens trafik planeras i dag
Nyköping står inför flera utmaningar i tillväxtens spår.
Trafiken och hur vi transporterar oss är en. Kan planering
av sättet att ta sig fram göras
annorlunda – utan att vi behöver riva hus och bygga fler
eller bredare gator?
Frågor som stadsplanerare ställer
sig är bland annat hur stor plats
bilar ska tillåtas ta och hur man gör

det enklare att välja cykeln. Och vet
alla hur det fungerar att åka buss?
Nyköpings kommuns transportstrategi är verktygslådan för att
skapa en stad som är tillgänglig för
alla, och som upplevs som attraktiv
och som håller på sikt. Strategin
täcker en rad områden, bland
annat att gångtrafik prioriteras före
cykel-, kollektiv- och biltrafik i fallande ordning.
– Vi ska i första hand se hur vi

kan effektivisera befintlig infrastruktur och arbeta med beteendeförändringar. Självklart kommer vi
att investera i utbyggnad av vägnätet, men kan göra många förbättringar redan i steg ett och två, säger
Katarina Bergkvist, chef för Strategienheten på Samhällsbyggnad.
ÅTGÄRDSPROGRAM för grupperna barn och unga ger också
stora effekter på vuxnas resande.

Exempel som vandrande eller
cyklande skolbussar, att få lära sig
att vara resenär eller tävlingar kan
väcka tanken och lusten till både
barn och vuxna att välja gång, cykel
eller buss istället för bil. Nu under
våren startar även en länsomfattande kampanj med så kallade busso-gram där alla som har ett reskort
kan bjuda in någon att testa bussen
gratis.
– Vi behöver alla förändra våra
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Vi åker allt mer
buss i Sörmland
Sommartid finns en mängd
utflykter som kan göras med
förskolecyklarna. Här hälsar
Kompassens barn på korna på
Arnö.

Amira Abdulkader är ett av barnen på Fjärilens förskola som
gillar att åka förskolecykel och
hon tycker att det borde bli vår
snart. ”– Jag längtar till att det
ska bli varmt så att vi får åka på
utflykter. Det är roligt och man
får se nya saker”, säger hon.
Kompisarna Ahmed Abdullahi
och Abdulahi Isse är också
glada att de får ta en liten åktur
för fotografens skull.

i verksamheten. De har en pedagogisk funktion och ger barnen möjlighet att utforska sin omvärld med
alla sina sinnen. Ofta har pedagogerna en aktivitet på förskolan som
är kopplad till utflyktsmålet och
barnens upplevelser där.

nen, säger Nina. Det är roligt att se
hur glada barnen är när de får åka
med cyklarna, på vårkanten är det
nästan trängsel vid cyklarna för att
alla vill åka först!

Vi i Nyköping är näst bäst på att
välja bussen, bara Eskilstuna är
bättre. Vi gjorde 38 resor per
invånare förra året, jämfört med
65 i Eskilstuna. Dessutom är
bussarna klimatsmarta - 99 %
av Sörmlandstrafikens bussar
drevs på förnybara drivmedel
2017.
UNDER ÅRET kammade

– OFTA NÄR VI är ute stannar

folk och frågar var vi är på väg
någonstans, och vill prata med bar-

11,6 miljoner resenärer
valde bussen i länets kommuner 2017, en ökning
med 6 % mot året innan.
Av dessa är ca 4,5 miljoner
elever som åker till och
från skolan.

TEXT & FOTO
MARIE STRÖMQVIST

Sörmlandstrafikens nya biljettsystem hem första pris som
”Bästa smarta biljettsystem” på
en stor gala i London. Det som
gör det så smart är framförallt

för att systemet är molnbaserat
och reskortet kan laddas från
vilken dator som helst. En förälder kan till exempel snabbt
ladda kortet åt sitt barn, utan att
ha kortet i handen.
2017 VAR OCKSÅ året då
pendlarna äntligen kunde
kombinera tåg och lokal kollektivtrafik på en och samma
biljett. Movingo-biljetten har
tagits emot väl av resenärerna.
En utvecklad trafik med bättre
förutsättningar för pendling är
direkt avgörande för hela den
regionala utvecklingen. Under
2018 lanseras Movingo-appen
och under 2019 börjar de första
av regionens egna 33 nya toppmoderna Mälartåg att levereras.
TEXT ANNICA NILSSON
FOTO PATRIK JÄRVELÖV

Få fler att välja bussen
resvanor när vi blir fler Nyköpingsbor. Arbetsplatser kan
uppmuntras att göra gröna resplaner samtidigt som vi ser över
hur vi kan dra om busslinjer så
att det blir lättare att ta sig till
skolor och arbetsplatser. Kanske
det är dags för bilpooler i Nyköping, eller varför inte dela din bil
med andra, till exempel grannar,
föreslår Katarina Bergkvist.
TEXT ANNICA NILSSON

Trafik och planering
• En åtgärdsvalsstudie har
genomförts för Östra infarten där
bland annat trafikplats Påljungshage och Lennings väg har ingått.
En rad åtgärder föreslås där beteendeförändringar, ombyggnation
av Lennings väg/Svärtavägen tillsammans med en plan för genare
gång- och cykelstråk är några.

Har du en periodbiljett
på ditt gröna resekort?
Då kan du erbjuda någon
du känner att också testa
bussen - kanske istället
för bilen?
Bjud på två gratisresor genom att
skicka ett buss-o-gram. Personen
du bjuder in får en presentbox
med din hälsning och ett grönt

resekort laddat med en reskassa
på 48 kronor (räcker till två resor
inom zon Nyköping).
Hitta mer information på
www.bussogram.se
(som öppnar inom kort)
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SATSA PÅ DIN HEMMILJÖ!

Hemgårdsvägen 6 • 611 38 Nyköping • 0155-21 19 00
Öppet Mån-fre 10-18. Lör 10-13 • www.golvmaterial.se
KÖK - BAD - GOLVBUTIK

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

VÄLJ TOYOTA C-HR ELHYBRID
Kampanjpris från

Toyota Flex Privatleasing

262.500 kr

2.695 kr/mån

TOYOTA C-HR X EDITION
HÖGTALARSYSTEM FRÅN JBL OCH
LÄDERKLÄDSEL PÅ KÖPET,
VÄRDE 25.400 KR

TOYOTA C-HR ACTIVE
0 KR KONTANTINSATS - SERVICE INGÅR

Kampanjpris är ett rek. ca-pris från generalagent, lokala avvikelser kan förekomma. Ord. pris från 287.900 kr. Toyota Financial Services: exempel med Flex Privatleasing, månadskostnad inkl. service, baserad på
fast ränta, 36 månader, 4.500 mil, och garanterat restvärde. Övermil (10 kr/mil) och skador utöver normalt slitage debiteras vid återlämning av bilen. Uppläggnings- och aviavgift samt skatt och avgifter från
transportstyrelsen tillkommer. Bränsleförbrukning vid blandad körning 3,8-3,9 l/100 km, CO2-utsläpp 86-87 g/km. Inbyteserbjudandet gäller endast privatpersoner t o m 31 mars 2018, och kan inte kombineras
med övriga rabatter eller avtal. Med reservation för avvikelser, prisändringar och tryckfel. Bilen på bilden är extrautrustad.

ÖPPETTIDER Mån-fre 10-18, lör 10-14

www.toyotanykoping.se

Industrigatan 10
0155-21 71 70
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35 års erfarenhet

Fullserviceverkstad för
ALLA typer av däck

– vi vet vilka däck
du behöver

Personbil/SUV
MC/Moped/4-hjuling
Lastbil/Enreprenad/Traktor
Permobil
Skottkärra m. fl.
Vi utför hjulmätning och inställning på både personoch lastvagn. Om du önskar fyller vi dina däck med
Nitrogen.
Tel 0155-20 26 70 | www.ingersdäck.se

Ny spännande yrkesutbildning till efterfrågade

lärarassistenter
Startar hösten 2018 på Nyköpings Folkhögskola. Ettårig, med praktik.
Start 22 augusti. Sök nu!
-som utbildad lärarassistent kommer du att arbeta
som en brygga mellan elever och pedagogisk personal

Läs mer på www.nykoping.fhsk.se
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Längre resor
till Stockholm
Under perioden 25 juni – 19
augusti kommer inga tåg att
kunna passera mellan Stockholm Central och Stockholm
Södra på grund av underhållsarbeten av spåren (vid den så
kallade getingmidjan).
Detta innebär att tågen som
går till Stockholm stannar vid
Flemingsbergs station och tåg
som ska till Nyköping avgår från
Flemingsberg. Vill man ta sig
vidare in till centrala Stockholm
- eller resa till Flemingsberg från
Centralen - kan man resa med
SLs pendeltåg (med Movingo
pendlarkort eller en SL-biljett).

Ingen trafik under
byggtiden vid teatern
Trafiken stängs nu av i samband med byggnation av
gågata, cykelstråk och torg
vid Teatern.
Trafikavstängning sker enligt rödmarkering på kartan. Motortrafik

förbjuds på hela området under byggnationen. Gående och cyklister uppmanas följa orange skyltning på plats.
Det nya torget kommer bland
annat att få ett vattenspel. Det blir
även uteservering, sittplatser, planteringar och konstverk. I hörnet

mot Västra Kvarngatan ges utrymme för en mindre korttidsparkering
för besökare till affärerna i området.
Arbetet beräknas vara färdigt sommaren 2018. Läs mer om projektet:
nykoping.se/teatertorget
TEXT MALIN BRUNELIUS

Läs mer på www.sj.se

Hämtning av
trädgårdsavfall
För 690 kronor per säsong
får du ett särskilt kärl för
trädgårdsavfall som vi sedan
tömmer var fjärde vecka mellan
1 april och 1 oktober. Totalt
åtta tömningar.
För att anmäla dig, ring Tekniska divisionens kommunservice
på tfn 0155-24 88 00.

BESIKTAR DITT HUS! VI BESIKTIGAR

DITT HUS!

Vår oberoende
siktningsman utför
låtelsebesiktningar för
äljare och köpare. Du får
rotokoll inom tre dagar.
Ring för tidbokning
– även helger!
Vi har
medlemskap
i Sveriges Byggingenjörer (SBR).

Vi utför även:
· Energideklarationer
· Energibalansberäkningar
· Sökning av värmeläckage
· Tryckprovning av fastigheter
(vid ny- och ombyggnation)
· Energiutredningar
· Vicevärdsuppdrag

Vår oberoende
besiktningsman utför
överlåtelsebesiktningar för
Vi utför även:
både säljare och köpare. Du får
• Energideklarationer
• Energibalansberäkningar
dittVår
protokoll
inom tre dagar.
oberoende
• Tryckprovning av fastigheter besiktningsman
Ring för tidbokning
utför
• Energiutredningar
överlåtelsebesiktningar
– även helger!för
• Statusbesiktningar
både säljare och köpare. Du får
av fastigheter
ditt protokoll inom tre dagar.
• Entreprenadbesiktning
Ring för tidsbokning
av småhus
– även helger!

www.pe
hans@pe
www.pedersenbesiktning.se | hans@pedersenbesiktning.se | 0155-21 54 80 / 070-567 17 99

www.pedersenbesiktning.se

0155-21
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Medborgarlöfte
ska ge trygghet
Under hela 2018 fortsätter
kommunen och polisen att
jobba med aktiviteter för ett
tryggare Brandkärr. Bland
annat ska trygghetsvandringar, föräldrastödsutbildningar och insatser för att
minska användandet och
förekomsten av narkotika
göras.
Medborgarlöftet utgår från medborgarnas åsikter och den lokala
lägesbilden, vilken tagits fram
genom medborgardialoger, trygghetsmätningar och den interna
kunskap som finns inom polisen
och kommunen.
DEN LOKALA lägesbilden har
tydligt visat att många medborgare i Brandkärr upplever en högre
känsla av otrygghet.
– Otryggheten påverkas enligt
mätningen av nedskräpning, skadegörelse, missbrukande personer

i området samt folk som bråkar,
slåss och stör ordningen utomhus.
Men det ska påpekas att man
inte anser sig vara mer utsatt för
brott eller mer orolig att utsättas
för brott i Brandkärr än i övriga
kommunen, säger kommunpolis
Mattias Hedström.
KOMMUNENS långsiktiga arbete
mot segregation imponerade på
fyra ministrar på besök i Nyköping
nyligen.
– Det är imponerande hur strukturerat man jobbar med samordning mellan kommunen, polisen
och civilsamhället, sa civilminister
Ardalan Shekarabi (S) till SN.

Integrationspedagogen Ibrahim Muhamud och områdespolisen Elin Nilsson
hoppas att fler kommer till samtalsforum för att prata trygghet och säkerhet,
eller bara få koll på vad brandmännen gör när de inte är ute på larm.

Samtalsforum
• Samtalsforum är en del i medborgarlöftet.

Mer om medborgarlöftet finns
på nykoping.se

• Samtalsforumen pågår klockan
18–20 sista tisdagen i månaden
under hela våren: 27/3, 24/4,
29/5 och 26/6.
• Där får du svar på dina frågor
om trygghet och säkerhet.

TEXT HELENA VESTERLUND
FOTO ANNIKA HEDBERG

• 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.

Tjänar du vad du förtjänar?
-Snart dags för lönesamtal?
Med Unionens Lönerator kan du få bättre
koll på ditt löneläge och se vad som
påverkar lönesättningar.
Genom Löneratorn får du även möjlighet att
öva löneförhandling och förbereda dig inför
lönesamtalet.
Som medlem i Unionen har du även möjlighet till personlig
coachning inför lönesamtalet.
Kontakta Unionens fackliga rådgivning på 0770 870 870.
Läs mer här:

www.loneratorn.se
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Rickard Bender, vd på fastighetsbolaget Dalhäll Invest, tror på centrumhandelns framtid om både handel och fastighetsägare anpassar sig till kundernas köpmönster och deras

Mötesplatser skapar mer
levande centrumhandel
Kan centrumhandeln möta konkurrensen från e-handeln,
nya köpcentra, trafikomläggningar och otrygghet kvällstid?
– Absolut! Men vi ska veta att handeln står inför sin svåraste
förändring på länge med mycket stora utmaningar, säger
Rickard Bender, vd på fastighetsbolaget Dalhäll Invest.
För fyra år sedan köpte fastighetsbolaget Västerport galleria. Då
gapade många skyltfönster tomma.
Dalhäll Invest tog över med en idé
om att utveckla gallerian till en
destination och handelsplats för
möten och upplevelser. Idag har
Västerport över 650 matgäster om
dagen. Alla fik, serveringar och
familjetorg kompletterar butikerna
och drar mycket kunder. Gallerian
används nu av Svenska Stadskärnor som inspirerande exempel för
olika städer i Sverige som står inför

utmaningar. Rickard Bender är
även ordförande i Nysam och som
sådan mån om småbutikernas förmåga att klara utmaningarna.
– IDAG BEHÖVER butiker jobba
mer aktivt med att skapa en kundrelation. Vi vet att spontaninköpen
minskar och att kunder ofta vill
göra en liten utflykt av shoppingbehoven. I svåra tider finns en risk
att butiker drar ned på personal
och öppettider, men det är ju också
deras konkurrensmedel. De måste

också finnas på nätet och i sociala
medier. Utbudet i centrum är nog
lite för stort för Nyköpings storlek.
Det finns en risk att fler butiker
stänger om de inte skapar tydliga
mervärden för kunderna.

det kommer att ta lite tid innan vi
anpassat oss till utmaningarna och
fått allt på plats. En handelspolicy
för våra köpcentra som tydliggör
deras karaktär vore också ett bidrag
till centrumutvecklingen.

NYSAM HAR STARTAT stadsutvecklingssarbetet Purple Flag
som ska bidra med åtgärder för
att skapa ett attraktivt och tryggt
centrum som gynnar butiker och
besökare. Det har stöd av Nyköpings kommun och omfattar Östra
och Västra Storgatan, från Gripsholmsparken till Teaterparken.
– All centrumhandel mår bra av
ett attraktivt, tryggt och säkert centrum och vi behöver förbinda Öster
med Väster. Att Öster mår bra är
viktigt för Väster och vice versa.
Framtiden för centrumhandeln
ser egentligen mycket ljus ut, men

PÅ RICKARD BENDERS önskelista över åtgärder finns mötesplatser,
i synnerhet för unga där vuxennärvaro är viktig. Andra behov
är bättre belysning, skyltning och
informationstavlor, bevakning och
parkeringsledningssystem.
–En åtgärd som jag själv tror
behövs är en stor mötesplats på torget, helst en lekplats där kan folk
kan hänga, snacka och leka året
runt. Då blir torget en levande plats
för möten.
TEXT & FOTO MARIANNE
RYNEFELDT-SKOG
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”Parkeringseländet”
– bara en myt
En av de mest envisa påståendena är att det är svårt
att hitta parkering i Nyköping. Vad beror det på och
vilken sanning finns bakom den känslan?
Lyssnar man på Carl-Åke Andersson, nämndordförande i bygg- och
tekniknämnden, är det jämfört
med liknande städer varken dyrt
eller svårt att parkera i Nyköping.
I alla fall om man kan tänka sig
att gå några minuter till Stora
torget.
– Det är gamla myter som
hänger kvar. Alla utgår från att
man ska kunna stanna på Ambrosiaparkeringen (längs Västra
Kvarngatan, bakom Hellmans
kafé, reds anm.) och där kanske
det inte alltid finns plats.
CARL-ÅKE ANDERSSON

behov av mötesplatser och upplevelser.

hänvisar till mätningar som ser
i princip likadana ut år från år.
Den senaste, som gjordes i höstas,
visar att en löningslördag mellan
klockan 11 och 13 var 64 procent
av alla parkeringsplatser i centrum
lediga. Det är 1 374 av totalt 2 141

p-platser. Gatuparkeringar är borträknade.
– Historiskt i Nyköping är
man van att kunna parkera precis utanför affären. Men är man
beredd att gå fem minuter hittar
man i princip alltid lediga platser.
Till exempel p-garaget på Brunnsgatan har 130 platser. Under lördagen som mättes fanns 14 bilar
parkerade där. Om man går tio
minuter finns det gratisparkeringar.
NÄR PARKERINGSSYSTEMET

gjordes om för några år sedan och
priserna höjdes kom en hel del
kritik, säger Carl-Åke Andersson.
Men nu är den mer sällsynt.
– En av tankarna med omfördelningen har verkligen gjort
resultat, många fler cyklar i dag
än för några år sedan.
Redan nu går det att gå in på
kommunens hemsida för att få

tips om var fler centrala parkeringar finns. Men det kan bli ännu
smidigare snart, om ett parkeringsledningssystem kommer på
plats. Tekniska divisionen har i
uppdrag att se över vad det skulle
kosta och innebära att införa ett
skyltsystem som redan vid Nyköpings infarter visar var och hur
många p-platser som finns lediga.
– Om politikerna beslutar
sig för ett enklare system med
bara skyltar kan det komma på
plats redan till hösten. Ett mer
omfattande digitalt system på
ett antal parkeringar är en större
investering och kanske dröjer till
nästa år, säger Tommy Carlsson,
verksamhetschef för gata, park
och hamn.
TEXT ANNIKA HEDBERG
FOTO GUNTA PODINA

Centrumutveckling
en förutsättning
• Just nu pågår ett arbete för att
utveckla Nyköpings centrala delar
genom Purple Flag-metoden.
• En arbetsgrupp med företagare, fastighetsägare och enskilda
intresserade Nyköpingsbor möts
för att ta fram konkreta åtgärder.

• Föreslagna aktiviteter inriktas
på fem områden: välkomnande,
rörelse, utbud, plats och policy.
Allt analyseras i ett koncept från
Svenska Stadskärnor och leder till
en handlingsplan med åtgärder.
• Det kan handla om bättre
belysning för ökad trygghet,
informationsskyltar, enhetligare
skyltstrategi, ökat engagemang
från fastighetsägare och butiker,
starkare nätverk, fler inbjudande
mötesplatser, barnvänliga ytor,
parkeringsledningssystem etc.
Åtgärder som tillsammans bidrar
till att skapa ett attraktivt och mer
levande centrum efter klockan 17.

Göran Agevik, tar bilen
in till stan minst en gång
i veckan. Helst står han
på centrala ”gamla
Domusparkeringen”, som
han tycker borde vara
gratis för att gynna handeln. Men han tipsar om
att det går att checka ut
sin parkering tidigare, om
man gör sina ärenden
snabbare än väntat.

Centrala parkeringar
• På nykoping.se finns en parkeringskarta där man ser vilka
parkeringar som finns inom en
femminuters- respektive tiominutersradie från Stora torget.
• De närmaste kostar 12 kronor i
timmen. De lite längre bort kostar
6 kronor i timmen. Efter tio minuters
promenad finns gratisparkeringar.

• Ett månadskort på parkeringen
vid Vipsgrillen kostar 300 kronor.
Månadskort i p-huset på Brunnsgatan (inomhus) kostar 600 kronor.
• NTF gör regelbundet parkeringsmätningar över landet. En
torsdag före lön i september
visade att 41 procent av de 2 141
centrala parkeringarna var lediga.

• I p-huset Nyckeln var 19 av de
58 platserna upptagna, vid Vipsgrillen var 90 av de 193 platserna
tagna. Även på lördagen var
19 platser upptagna i Nyckeln,
medan det bara var 63 platser
upptagna vid Vipsgrillen.
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Snart granskning
för Nyköpings
resecentrum
Bygg- och tekniknämnden
förväntas inom kort att fatta
beslut om granskning för
detaljplanen för Nyköpings
resecentrum i maj. Då visas
den reviderade detaljplanen
för allmänheten och man har
möjlighet att åter igen komma
med synpunkter på förslaget.
Under granskningsperioden
arrangeras informationsmöten
och handlingarna kommer
även att hittas på www.nykoping.se. I sommar planeras
också saneringsarbetet av
marken söder om järnvägen.
Det är nuvarande ägare Jernhusen som utför saneringen.
Under tiden kommer antalet
parkeringar att påverkas och
diskussioner pågår i skrivande
stund för att lösa den frågan.
Det är cirka 70 platser inom
bangårdsområdet längs med
Södra Bangårdsgatan som
stängs av under tiden för saneringen.

Fruktbara möten
skapar jobb
Nyköpings företag behöver
anställa. Nyanlända och asylsökande med kompetens inom
transport och industri letar
jobb.
Under en gränslös frukost
arrangerad av Handelskammaren skapas möten som ger
resultat. Flera företagare och
jobbsökande har redan hittat
varandra och nu är det dags
för ett möte igen.
På Elverket den 22 mars blir
det mingel och macka.
Anmäl intresse via nykoping.se
(läs även inledaren på sidan 2)

Bli matsmart
med mästarhjälp
Den 25 mars kan du lära dig
att bättre ta tillvara på mat som
annars skulle kastas. En tredjedel av världens mat slängs
i dag, för klimatets skull måste
det bli mindre.
Projektet Minimeringsmästarna bjuder in till föreläsning
där allmänheten och en panel
utbyter tips och idéer om hur
vi alla kan bli mer svinnsmarta.
Klockan 13.30 i Nicolaiskolans aula, kostnadsfritt att delta.

Nathalie Gauffin, chef för Sörgården, tycker att mötet med hyresgästerna är väldigt givande. Hon hoppas att försöket ska
göra att personalen får mer tid till återhämtning.

Sex timmars arbetsdag
ska ge personalen energi
Med pompa och ståt inleddes försöket med sex timmars arbetsdag på två verksamheter inom äldreomsorgen i Nyköpings kommun.
Det är Hållets äldreboende och
Sörgårdens demensboende som är
försöksenheter.
– Jag hade gärna velat prova sex
timmars arbetsdag själv, men det
fanns inte några sådana förslag när
jag jobbade, säger Solveig Jägeberg.
Hon är hyresgäst på Hållets
äldreboende och tycker att det är
bra att personalen får möjlighet till
försöket.
DEN FÖRKORTADE arbetsdagen
införs för att ge personalen möjlighet till mer återhämtning efter
arbetet och i förlängningen färre
sjukskrivningar.
Två referensboenden är också
med, för att jämföra med personal
i samma situation som fortfarande
arbetar åtta timmar om dagen.
– Det är roligt att vara en del av

projektet och se hur det går, säger
Nathalie Gauffin, chef på Sörgårdens demensboende.
Hon tror och hoppas att personalen kommer att bli piggare med mer
återhämtning varje dag.
Nathalie Gauffin är själv undersköterska i botten och rekommenderar varmt yrket till fler.
– Mötet med människor ger så
mycket, det är ett viktigt och givande jobb. Vi får så mycket tillbaka av
våra hyresgäster, säger hon.
TOTALT KOMMER cirka 90 medarbetare att delta i försöket som
från mars kommer att pågå i 1,5 år.
Under den tiden behåller personalen sin heltidslön men arbetar sex
timmar per dag. Det är ett politiskt
beslut och målet med försöket är
bland annat att förbättra hälsan för
medarbetarna och därmed minska
sjukfrånvaron, öka samarbetet och
få mer nöjda medarbetare.
TEXT OCH FOTO LOVA SIMA
OCH ANNIKA HEDBERG

Solveig Jägeberg tycker att försöket
är bra.

Hundratals tjänster
lediga
• Vill du jobba med människor
och göra skillnad? Nyköpings
kommun söker vikarier till både
äldre- och demensboenden,
inom korttidsverksamheten
för barn och unga och som
personliga assistenter. Läs mer
och sök direkt på nykoping.se

NR 2 • MARS 2018

15

VOLVO V60 CLASSIC
PRIS FRÅN 239 900:-

GENERÖSA UTRUSTNINGSPAKET
Just nu får du klimatpaket med bränsledriven värmare, ett eluppvärmt baksäte och Volvo On Call. Pris från ca 4 900:- (ord. pris 9 900:-). Till dig
som vill ha mer får du metallic, Teknik-paket, Pluspaket och mycket mer till attraktiva priser. Boka din provkörning idag!
Gäller Volvo V60 Classic, S60 Classic och V60 Cross Country fr.o.m. 1 mars t.o.m. 31 mars 2018.

Prisexempel

Pris

Privatleasing

Inclusive Billån

Volvo V60 T3 Classic Edition, man 150 hk

239 900:-

2 960:-/mån

2 669:-/mån

Volvo V60 D3 Classic Momentum, man 150 hk

313 800:-

3 719:-/mån

3 345:-/mån

Volvo S60 T3 Classic Edition, man 150 hk

253 700:-

2 979:-/mån

2 679:-/mån

VOLVO V60 MED KLIMATPAKET
Klimatpaket till Volvo S60, V60 och V60 Cross Country ger dig
bränsledriven värmare, eluppvärmt baksäte och Volvo On Call
där du kan styra värmaren med mobilen. Klimatpaket 4 900:(ord pris 9 900:-).
Gäller Volvo V60 Classic, S60 Classic och V60 Cross Country fr.o.m.
1 mars t.o.m. 14 maj 2018.

TEKNIKPAKET
Ger dig vårt nyckellösa start/stop-system, navigation och
parkeringssensor fram- och bak. Pris från ca 4 900:- (ord. pris
14 900:-).
Gäller Volvo V60 Classic, S60 Classic och V60 Cross Country fr.o.m. 1 mars t.o.m. 14
maj 2018.

Volvo modellår 2018: Förbr. l/100 km bl. körn: 1,8–8,1. CO2 g/km: 48–184 (V60 D5 Twin Engine–XC90 T6 AWD). Miljöklass Euro 6b. Bilen på bilden är extrautrustad. Volvo Inclusive Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter. Transportstyrelsens avgifter
tillkommer. Prisexempel beräknas på körsträcka 1 500 mil/år och 10% kontant. Volvo Inclusive Billån: Volvia försäkring, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt ingår i 36 mån.
Inga uppläggnings- eller administrationsavgifter, låna max 80 % av bilens värde, minsta lånebelopp är 50 000 kr. 84 mån löptid, prisexempel beräknas på 20% kontant, ränta 4,45% (eff. rta
4,54%). Med reservation för eventuella felskrivningar. Läs mer på volvocars.se

www.skobes.se

NYKÖPING Gumsbackevägen 4
Telefon: 0155-752 29
Öppettider: Mån-fre 9-18, lör 10-15
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Dags att bygga
– får du lov?
Vårfåglarna kvittrar och det
spritter i fingrarna på hemmabyggarna. Vad är dags att
ta itu med i år – en inglasad
altan, pool eller kanske ett
mastodontiskt trädäck? Oavsett vilket, kolla om du behöver bygglov.
Så här års är det högtryck på handläggarna för bygglov över hela landet. Ibland behövs bygglov, ibland
inte. Eftersom alla tomter, bygg-

förslag och andra förutsättningar
varierar är det omöjligt att ange en
regel som gäller alla.
TROTS ATT KANSKE bygglov
inte krävs, kan en anmälan enligt
plan- och bygglagen behöva göras.
Bäst förutsättningar för att förkorta handläggningstiden är att
skicka med fackmannamässiga ritningar på vad du önskar göra.
– Det finns en bra checklista på
vad som krävs på nykoping.se. Till
exempel ska både tomt-, plan- och

Antal ärenden

fasadritningar skickas med i två
exemplar. Med en komplett ansökan
kan ärendet handläggas snabbare,
säger Lars Rundgren, byggnadsinspektör på kommunens bygglovenhet.
PÅ KOMMUNENS hemsida finns
mycket information kring bygglov.
Där ligger även korta filmer från
Boverket som förklarar i vilka fall en
åtgärd (oftast) inte kräver bygglov.
TEXT ANNIKA HEDBERG
FOTO FREDRIK ERICSSON

• Varje år hanterar Nyköpings
kommun cirka 630 bygglovsansökningar (bygglov,
förhandsbesked och
strandskyddsdispenser), 250
anmälningsärenden (Attefallsåtgärder, eldstäder) och
160 tillsynsärenden.
• Många bygglov i dag gäller
tillbyggnader av villor och
fritidshus.

Poolbygge
• För att bygga en pool
behöver du oftast inget
bygglov. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och
är konstruerad, anses vara
något annat som kräver lov
som en mur eller ett plank.
• Om poolen förses med ett
pooltak, fast eller skjutbart,
så kan själva taket kräva
bygglov. Om man bygger en
altan eller sätter upp ett plank
runt poolen så kan det också
behövas bygglov för det.
• Marklov kan behövas om
du schaktar eller fyller så att
markens höjdläge ändras
avsevärt.
• Anmälan kan krävas om
man ansluter poolen till det
allmänna vatten- och avloppsnätet.
• Innan du börjar bygga
din pool är det därför viktigt
att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun och
för att få besked om vad
som gäller i just ditt fall.
• Tänk på: Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn.
Barn utforskar sin närmiljö
och kan av misstag ramla
i en pool om det saknas
skyddsanordningar. Enligt
Boverkets byggregler krävs
skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm.

Det är inte solklart när bygglov behövs och inte. Kolla kommunens hemsida – och var redo att skicka in ritningar på det du ska göra.

Källa: Boverket

Altaner och inglasningar
• Altaner kan kräva bygglov
beroende på hur de ser ut och är
byggda. Ett vanligt trädäck som
är byggt i marknivå kräver oftast
inte bygglov. Däremot kan en altan
kräva bygglov - särskilt när altanen
ska byggas på sluttande mark och
ett utrymme skapas under altanen.

• Om altanen inte anses vara
en tillbyggnad eller nybyggnad
behövs inget bygglov. Altanen får
då byggas var som helst på tomten
och ända fram till tomtgränsen
utan grannens medgivande.
• Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än
4,5 meter krävs medgivande av

berörda grannar. Medgivandet bör
vara skriftligt.

• Inglasning av en uteplats under
ett befintligt tak kräver oftast
bygglov eftersom det räknas som
en fasadändring. Det har ingen
betydelse om uteplatsen är i direkt
anslutning till huset eller om det är
fristående, till exempel ett lusthus.

• Att bygga ett helt nytt uterum
med både nya väggar/inglasning
och nytt tak kräver bygglov. Det
räknas som en tillbyggnad om det
görs i anslutning till ditt hus, och
som en nybyggnad om det görs
fristående.
Källa: Boverket
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Vi köper dina metaller
Koppar, mässing, aluminium och rostfritt

m

Mottagningen ligger på
Stegeludden i Oxelösund
Öppettider
måndag - torsdag 7.00 - 16.00
fredag 7.00 - 15.00
Kontakta oss via
0155-316 52
oxelosund@kuusakoski.com
Mottagningen
ligger på Stegeludden i Oxelösund
www.kuusakoski.com

Öppettider måndag - torsdag 7.00 - 16.00 fredag 7.00 - 15.00
Kontakta oss via 0155-301 57 oxelosund@kuusakoski.com • www.kuusakoski.com

ÅTERFÖR VÄRDET

Å
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25 410 hushåll finns i Nyköping som vid årsskiftet var uppe i 55 437 invånare.

Mycket hände förra året
Under ett år pågår mycket
i en kommun. Nu har verksamheterna summerat det
som gjorts under 2017 och
en årsredovisning är framtagen.

är en rejäl ökning från året innan
då 81 nya bostäder blev klara. Det
rekordsnabba bygget av modulhus
på Ängstugevägen inleddes också
för att möta behovet av ett eget
hem för bostadslösa Nyköpingsbor.

Nyköpings befolkning ökar. Det
ger möjligheter men sätter även
press på både skolor, omsorg och
bostadsbyggande. Förra året färdigställdes 226 bostäder, vilket

FLERA SKOLOR började renove-

ras eller byggdes ut förra året. Stigtomta skola (se artikel på sidan 3)
är ett nybygge, medan andra skolor
brottats med fuktproblem som gjort

att elever tvingats byta lokaler.
Att det var Gästabudsår märktes på många håll. Aktiviteterna
avlöste varandra och speciellt uppskattad var gatumusikfestivalen,
Swinrun och Restabudet, för att
bara nämna några.
Under året ökade hotellen sin
beläggning med 18 procent.
ÅRSREDOVISNINGEN ska nu
granskas och beslutas sedan under

kommunfullmäktigemötet den 8
maj. Då är allmänheten välkommen att delta. En populärversion
av årsredovisningen, som beskriver
verksamheterna och vissa mål i
korthet, kommer att tryckas upp
och finns att hämta i Stadshuset.

TEXT ANNIKA HEDBERG
FOTO PETER LUNDSTRÖM

VÅREN
I SIKTE!
Stort tack till duktiga medarbetare och trevliga
kunder för ett bra samarbete! Tillsammans har vi klarat
av säsongens snöarbeten på ett positivt och bra sätt!
Nu städar vi bort vintern!!

NORRKÖPINGSVÄGEN 7, NYKÖPING
WWW.LENNANDER.SE
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Biblioteket rullar
hem till lässugna
I början av 2018 har bokbussen inte varit riktigt kry med
lågt lufttryck och deprimerat
batteri bland annat. Nu har
den efter flera besök på
verkstaden förhoppningsvis
tillfrisknat och kommer att
rulla vidare ett bra tag till.
Det märks verkligen hur viktig
denna filial på hjul är för vår verksamhet och för medborgarna. Den
är saknad och efterlängtad eftersom
den för många Nyköpingsbor är den
enda kontakten med biblioteket.
Nyköpings stadsbibliotek ligger i
Culturum, på Hospitalsgatan 4.
Går man längs sidogatan Prästgatan
ner mot ån kommer man till huset
där Barnkulturcentrum huserar,
som också är en del av verksamheten. Men vänder man sig om och
tittar på biblioteksbyggnaden ser
man ett par stora vikportar in till ett
jättegarage – där bor Bokbussen.
Här fylls det på med böcker och
media till både kvälls- och dagsturer

Modulhusen
står klara
I november började de
byggas, nu har de första
hyresgästerna flyttat in.

En buss kommer lastad med äventyr och kunskap. Bokbussen åker runt i Nyköpings ytterområden varje vecka, till glädje för många.

då bibliotekarierna och bokbusschauffören ger sig ut i Nyköping och
levererar kultur till dem som har
långt till biblioteket.
”BOKEN KOMMER” är till för

eller bokbussen. Då kan man beställa eller låna böcker via telefon eller
mejl och få dem hemkörda, fast då
är det med en ”vanlig” bil. Och när
du läst färdigt återlämnar du på
samma sätt. Fiffigt inte sant?

låntagare som har permanent eller
tillfällig funktionsnedsättning och
därför inte kan ta sig till biblioteket

Villa- och
fastighetsägare!

TEXT LENA APPEL
FOTO HELENE SCHEIBE

Rekordsnabbt bygge leder till
att fler Nyköpingsbor får eget
tak över huvudet.
Husen på Ängstugevägen
lyser nymålade i vintersolen.
20 lägenheter med 1–3
rum håller på att fyllas med
hyresgäster och förra veckan
gjorde även fyra ministrar besök i husen. Peter Hultqvist,
Ardalan Shekarabi, Anna
Ekström samt Peter Eriksson
skakade hand med en något
förvånad men glad nyinflyttad:
”Oj, er har man ju bara sett på
tv tidigare!”
Ytterligare 60 bostäder i
samma projekt byggs senare i
år på Brandholmen.

Våra konsulter (55+) har kunskaper
inom flera olika områden:

Vi hjälper dig
med vårstädningen
Tilläggsisolera vinden och
både
solera vinden
och minska din värmekostnad
rejält, inne och ute!
minska din värmekostnad
rejält, samtidigt ökar du
samtidigt
ökarVilla
duoch
värdet
på din
fastighet.
fastighetsägare!
Vi utför
värdet på din fastighet.

0142

ljörtifierat

sluta oroa
förbesiktning
elpriset!
Tilläggsisolera
vindener
och minska
din
värmekostnad
rejält,
av
Tilläggsisolera
vinden
och minska din värmekostnad rejält,
Telefon:
-hjertqvist@mb-isolering.se
28
56 10
- 570
100155
•
samtidigt
ökarVilla
duoch
värdet
på fastighet.
dinvind!
fastighet.
fastighetsägare!
samtidigt ökar du värdet på dindin
kostnadsfri

E-post: hakan@mb-isolering.se

sluta oroa er för elpriset!

021- 14
01- 10
Tilläggsisolera
vinden och minska din värmekostnad rejält,
0142
570•
10hjertqvist@mb-isolering.se
• hjertqvist@mb-isolering.se
samtidigt ökar du värdet på din fastighet.

021- 14 01 10 • hjertqvist@mb-isolering.se Vi utför koVi utför
stnadsfri
kostnadsfbe
Vi utför
ri siktning av
Företaget är miljökostnadsfri
besaviktning avdin vind!
besiktning
®®
och kvalitetscertifierat
Lösulls-Specialisten
din vind!din
vind!
Företaget är miljö- och kvalitetscertifierat
Företaget är miljö- och kvalitetscertifierat

ISOLERING
ISOLERINGAB
AB
Lösulls-Specialisten

Företaget är miljö- och kvalitetscertifierat

Ring 0155-40 00 40 eller besök
hemsidan www.pensio.se
Vi utför
kostnadsfri
besiktning av
din vind!
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Boka lokal till
fest eller möte
På nykopingsguiden.se/
moten finns lokaler för fest,
möten och konferenser
samlade. Där marknadsförs
Nyköping som en plats för
just möten. Guiden vänder
sig till dig som är arrangör
men också till dig som privat
söker en lokal för en fest,
föreningsträff eller ett evenemang.
På webbplatsen hittar du
olika typer av lokaler i hela
Nyköping, dessutom finns
förslag på aktiviteter för
grupper i samband med
möten.

Jenny Gullstrand, kommunens webbchef, lär ut tips för att surfa runt på nykoping.se.

Upptäck stan
från hyrd cykel
Visste du att Rosvalla och
Turistbyrån i Rådhuset har
cyklar att hyra ut?
Rosvalla hyr ut cyklar året
runt och Turistbyrån från april
till september.
Gå till
nykopingsguiden.se/hyrcykel

Ta bussen till
konserten
På Rosvalla kan du både
sporta och gå på evenemang.
Ta gärna bussen. Linje 3 mot
Brandholmen stannar ett stenkast från Rosvalla. Bland annat
är det slutspel i Junior-SM i
hockey 29 mars-2 april. Evenemanget som sätter Nyköping
på kartan får positiva effekter
för hela besöksnäringen. Det är
fjärde året i rad som Svenska
Ishockeyförbundet med spelare kommer till Nyköping och
Rosvalla.
– Detta är ett bevis på att
Nyköpings arenor och värdskap håller högsta klass och
att vi klarar stora arrangemang,
säger Stig Ekström, verksamhetschef för Nyköpings Arenor.

Mycket info finns
bara ett klick bort
93 procent av svenskarna har
tillgång till en dator och hela
94 procent använder internet.
Men det går alltid att lära sig
mer, tycker medlemmarna i
Seniornet i Nyköping, en av
40 klubbar i hela landet där
äldre lär äldre IT.
Kommunens webbchef Jenny Gullstrand och turistinformatören Sandra Henderson kom till föreningens
årsmöte för att tipsa om hur man
smidigast använder sajterna nykoping.se och nykopingsguiden.se.
Det finns till exempel en mängd
e-tjänster, där man bland annat kan
ansöka om boendeparkering eller
jämföra äldreboenden.
PÅ GUIDEN går det att söka biljetter till teater eller få tips till barnbarnens aktiviteter. Där kan man
också gratis lägga in information

om man har ett boende som man
hyr ut.
Däremot, som en åhörare efterlyste, finns det ingen information
om aktuellt trafikläge på vägarna i
eller ikring Nyköping.
– Om det inte är så att en väg har
stängts av tillfälligt, då finns det på
första sidan på nykoping.se, säger
Jenny Gullstrand.
GUDRUN REHNQVIST var den

som startade föreningen för 19 år
sedan.
– Då hade jag gått datakurser på
Komvux, så jag fick vara lärare. Mitt
tips till andra äldre är att önska sig
en surfplatta. Då kan man få bilder
på barnbarn och barnbarnsbarn.
För att lära sig är det bästa att vara
tillsammans med någon som kan
lite mer. Titta på hur de gör, säger hon.

IT-kunskap
• Vill du lära dig mer om hur
du använder en surfplatta,
dator eller smart telefon?
• Passa på under Digital
Week (19-24 mars), då det
är en mängd föreläsningar på
biblioteket. Du kan till exempel
få hjälp att ordna bank-ID.
Läs mer om programmet
på bibliotek.nykoping.se

• Är du senior kan du även gå
med i föreningen Seniornet,
och få praktisk handhjälp.
• Det finns också hjälp att få
på kommunservice och på
biblioteket i Culturum.

TEXT & FOTO
ANNIKA HEDBERG

För 20 år sedan hade Gudrun Rehnqvist
en stor stationär dator, men nu tycker
hon att det är smidigast med en surfplatta som hon kan ta med till tv-fåtöljen.
Skrivaren använder hon inte längre eftersom man måste byta patroner hela tiden.
”Jag skriver ut på biblioteket i stället.”
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2017 års stipendiater hyllades
Under Bomässan i Rosvalla fick
några personer extra uppmärksamhet. Under stipendieutdelningen applåderades både eldsjälar och duktiga idrottare.

Stipendiater
•

Årets idrottsprestation: Individuell - Björn Jansson, bågskytte,
lag – Kanotklubben SM Laget.

Nyköpingsbor har i början på året fått
nominera personer och grupper som
utmärkte sig under 2017. Till idrottspriset
har även alla kunnat rösta på nominerade
kandidater.
Bågskytte, kanot, violin, kulturarv, fotboll, hembygd och integration – ett brett
spektra av intressen och talanger uppmuntrades genom stipendier.

• Kulturstipendium: Eva Andersson, Stadsvakten – Nyköpings
Kulturarvsmuseum, Nyköpings
Hembygdsförening.
•

Uppmuntringsstipendium:

Anna Björn, Ljudkonstnär och
kompositör, Tova-Li Hake,
violinist.

•

Eldsjälar i föreningslivet:

Monica Bengtsson, föreningen
Långt Ifrån Lagom, Sven Eriksson,
Tunabergs Hembygdsförening.

•

Gert Fredrikssonstipendiet:

Erik Andersson.

•

Näsby BKs Fotbollsstipendium:

Nominera till
integrationspris
Nominera någon verksamhet
du tycker bidrar till integration
och ett mångkulturellt samhälle. Det kan vara en skola,
skolklass, förening eller annan
organisation som är verksam
i Nyköpings kommun. Integrationsprisen är på 10 000 kronor
var. Senast den 20 april kan
du nominera till prisen som
delas ut i september.
Läs på nykoping.se för detaljer.

Lisa Flisell.
Läs mer om 2017 års stipendiater
på nykoping.se

Några av stipendiaterna samlades på scenen under Bomässan. Både sport- och kulturinsatser uppmärksammades. Foto Klarabilden.

Med våren
kommer även
vårkonserter
Möt våren tillsammans med
Nyköpings Kammarmusikförening i en pianokonsert med
Jesper Olsson den 15 april.
• Nymos bjuder på musikalisk
underhållning på sin ”Vårkonsert i björkarnas tid” den
20–22 april.
• Sörmlands Musikkår håller
vårkonsert med Ingmar Nordström den 21 april.
• Kulturskolans konsert
”Voices 2018” levererar rock,
pop, folkmusik, klassiskt och
visa den 24–25 maj.

Flyttfirma
flyttstäd
lokalvård
i Sörmland
Missa FLYTTHJÄLP OCH FLYTTSTÄD
inte!

50%

billigare

på arbetskostnad med rutavdrag. Bränslekostnad tillkommer.
Vi har Yrkestrafiktillstånd & Godsförsäkring.
0155-60 60 33 • www.folabnykoping.se
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011590 70

www.

TEATER/KONSERT 1-DAGS
Macken 30 år! Cirkus

5/5, middag �������������������������������������������� 1.770:-

Ghost på Chinateatern

6/10, 17/11, middag ������������������������������� 1.595:-

Peter Jöback på Cirkus

13/10, 17/11, 24/11, middag ������������������ 1.795:-

Tommy Körberg – Lola, Skandiascenen

13/10, middag ���������������������������������������� 1.475:-

Så som i Himmelen, Oscarsteatern

10/11, middag ���������������������������������������� 1.695:-

Peter Jöback på Cirkus, Matiné

1/12, middag ������������������������������������������ 1.625:-

Jonas Gardell på Cirkus 2019

26/1, middag ������������������������������������������ 1.785:-

TEATER/KONSERT 2-DAGS
DubbelTrubbel, Kalmar

7/7, halvpension ������������������������������������� 1.995:-

Slöjdmässan i Hjo

Höga Kusten med BIRKA, 3 dgr

Lofoten, 8 dgr

Ulrika Marken

Litauen, 5 dgr

Flensburg-Römö-Sylt, 4 dgr

6/7 ������������������������������������������������������������� 295:13/9 ����������������������������������������������������������� 250:-

Sy- och hantverksfestival, Älvsjö

26/10 ��������������������������������������������������������� 370:-

13/9, halvpension ����������������������������������� 8.990:-

Toscana, 11 dgr

Kielkryss, 3 dgr

Ölands skördefest, 3 dgr

27/4, 4/5, 8/6, 24/8, 26/10, 9/11,
frukost ���������������������������������������������������� 2.065:-

Polenkryss, 3 dgr

6/5, 23/9, frukost ������������������������������������ 1.795:-

Stralsund, 4 dgr

10/5, 3 frukost, 1 middag ����������������������� 3.540:14/5, 1/9, 6 frukost, 5 middag ���������������� 6.980:14/5, 5 frukost, 3 middag ����������������������� 4.995:-

Köpenhamn-Oslo-Köpenhamn, 3 dgr
Berlin, 5 dgr

23/5, frukost ������������������������������������������� 4.450:-

Nordiska Trädgårdar

Provence, 11 dgr

Påskliljor i Fagerås

Hemlig resa, 4 dgr

595:-

8/9, 6 frukost, 4 middag ������������������������� 7.480:-

Kroatien, 11 dgr

25/9, halvpension ����������������������������������� 7.690:-

13/4, 4/5, 26/10, 2/11, frukost ���������������� 1.595:-

6/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6,
8/6, 27/7, 24/8, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10,
26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11,
30/11, 7/12, 14/12 ������������������������������������� 750:-

2/5, 8/5, lunch �������������������������������������������

Sagolika Moseldalen, 7 dgr

Rostock, 2 dgr

16/5, halvpension ����������������������������������� 2.795:-

23/3 ����������������������������������������������������������� 370:-

23/8, 3 frukost, 2 middag ����������������������� 3.995:-

Tyrolen med Almabtrieb, 8 dgr

Prag, 6 dgr

Puttgarden (125 kilo)

FOTO: www�vilnius-tourism�lt

9/4, 14/5, halvpension �������������������������������� 430:-

Robert Gustafsson på Rondo

ENDAGSRESOR

31/5, halvpension ����������������������������������� 4.995:-

19/8, halvpension �����������������������������������9.870:-

Birkakryss, 2 dgr

Polen, 7 dgr

16/11, halvpension ��������������������������������� 2.695:-

28/5, 20/8, halvpension �������������������������� 3.350:-

FLERDAGSRESOR

DIGGILOO, Dalhalla

20/7, halvpension ����������������������������������� 2.950:-

015526 00 66

.se

Burg, 3 dgr
25/5, 8/6, 19/10, 2/11
2 frukost, 1 middag �������������������������������� 2.995:26/5, halvpension �������������������������������� 11.995:28/5, halvpension ����������������������������������� 4.795:-

28/9, halvpension �������������������������������� 11.990:28/9, 2 frukost, 1 middag ����������������������� 2.795:-

Österrike, 8 dgr

Champagne-Alsace, 8 dgr

Midsommar i Dalarna, 4 dgr

Tyska Vinvägar, 6 dgr

Bornholm - Solskensön, 4 dgr

Bremen Oktoberfest, 4 dgr

Legoland, 3 dgr

Stettin, 4 dgr

Geilo med Flåmsbanan 4 dgr

Gekås Ullared, 2 dgr

Stralsund (Stadsfest), 4 dgr

Kielkryss, 3 dgr

10/6, halvpension ����������������������������������� 7.440:21/6, enligt program ������������������������������� 4.495:28/6, halvpension ����������������������������������� 4.980:4/7, halvpension ������������������������������������� 3.780:10/7, halvpension ����������������������������������� 4.985:19/7, 3 frukost, 1 middag ����������������������� 3.540:-

Berlin med Beer Festival, 4 dgr

2/8, frukost ��������������������������������������������� 3.490:-

29/9, 7 frukost, 6 middag ����������������������� 9.490:10/10, halvpension ��������������������������������� 6.850:18/10, 25/10, frukost ������������������������������ 2.995:1/11, frukost ������������������������������������������� 2.995:10/11, frukost ����������������������������������������� 1.245:23/11, frukost ����������������������������������������� 2.605:-

FLYGRESOR

Bernina-Expressen m.m, 8 dgr

Budapest, 6 dgr

Skåne med Österlen, 3 dgr

Barcelona, 6 dgr

Odense Blomsterfestival, 3 dgr

Florida med Karibienkryss, 13 dgr

6/8, halvpension ������������������������������������� 7.995:12/8, halvpension ����������������������������������� 2.495:17/8, 2 frukost, 1 middag ����������������������� 3.995:-

27/5, enligt program ������������������������������� 9.800:2/9, enligt program ������������������������������ 10.800:13/11, enligt program �������������������������� 25.950:-

Är solskenet ett problem?
Vi har lösningen:

ClipOn, Suncovers eller
vanliga solglasögon från

Du kan även få solglasögon
med din styrka till paketpris från

1290:-

0155 - 21 01 21 • V:a Kvarng 38, Nyköping www.glasogonspecialisten.se
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Spännande teater för
de yngre barnen
Den 23–25 mars är det dockteaterfestival i Nyköping.
Föreställningarna är gratis och för alla från bebis
till vuxen på olika scener i Nyköping.
Passa på att njuta av kultur tillsammans med egna eller andras barn
i helgen. Det flödar av aktiviteter
under dockteaterfestivalen – allt
från föreställningar till möjlighet att
göra sin egen docka.
Under lördagen spelas bland annat
familjeföreställningen Var är vargen? en annan Rödluvan. Gästspel
med Marionetteatern, Kulturhuset
Stadsteatern på Familjetorget i
Västerport.
I SKAPARVERKSTAN på Barn-

kulturcentrum är det samma dag en
dockverkstad där du gör din egen
handdocka med Sandra Håkansson. Drop in för alla åldrar.

På söndagen visas bland annat
Lillasyster Kanin eller berättelsen
om den feta näktergalen efter Ulf
Nilssons bok, med Teater Skata.
Olrogsalen, Culturum.
Samtliga föreställningar är gratis
men glöm inte att hämta ut biljetter på Stadsbiblioteket (max 4st/
person).
I SAMBAND MED Nyköpings
Dockteaterfestival visas magiska
marionetter i Nyköpings Stadsbibliotek. Dockorna tillhör Teater Gimle,
som hör hemma i Järna.
Läs mer på nykopingsguiden.se

Det här kan du göra i vår i Nyköping.
• Välkommen till biblioteket för soliga
sånger och roliga ramsor för 0-6
åringar kl. 10.30. Fredagar ojämna
veckor 19 januari–27 april.
• Ung bokcirkel för lässugna ungdomar
på biblioteket, från 13 år. Torsdagar
jämna veckor 25 januari-31 maj kl. 16–17.
• Boktipset för dig som är 10–12 år!
Fredagar på biblioteket jämna veckor
12 januari-1 juni kl. 14–14.45.
• Dockteaterfestival 23-25 mars.
• VOICES 2018 – jubileumsår. Culturum 24–25 mars kl. 19-21.
• Välkomna till 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.
Välkomna!
• All Digital Week – lär dig mer om
digitala tjänster. På Nyköpings stadsbibliotek mån-lör 19–24 mars.
• Möte våren tillsammans med Nymos
vårsoaré – i björkarnas tid. På Nyköpings teater 20–22 april.
• 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.

• Träffa djuren i Öster Malmas Wildlife
park. Tis-sön kl. 11–16.
MARS
23
Kikki Danielsson, Culturum.
kl. 19.30–21.
24
Beatels eller Stones. Upplev en helkväll med musik av 60-talets störta
grupper Culturum kl. 18–21.
27
Psykologiska spel & livsviktiga relationer – en föreläsning om vikten av att
lära känna dig själv genom möten med
andra. Nyköping Teater kl. 18.30–21.
Vad är sant och vad är falskt? Janna
Holmqvist från Sörmlands Nyheter berättar om vikten av att vara kritisk mot
informationen från olika media. NK-villan kl. 18.30–19.45.
Bob Dylancafé med Crooked Dream –
musik och berättelser från Bob Dylans
liv och skapande, på Nyköpings folkhögskola kl. 19–21.
30
Danskväll, Lövgrens på Träffen
kl. 20–00.
31
Folkets Hus och Parker livesänder
Mozarts komediklassiker Così fan tutte
från Metropolitan i New York. Nykö-

pings Teater kl. 19–23.
APRIL
6
När rocken kom till Sveg. På Nyköpings Teater kl. 19.30–21.30.
7
Lennie Norrman – Gubbvarning Live.
Culturum kl. 18–19.30.
8
Cykelbytardag på Träffen kl. 10–13.
12
Vilka är attityderna till kunskap och
vetenskap i vår tid? Föredrag av professor Arne Jarrick, Culturum.
Föredrag på biblioteket – Nordkalotten
med Göran Forsmark kl. 19–20.
14
Folkets Hus och Parker livesänder
Verdis Luisa Miller från Metropolitan i
New York med Plácido Domingo och
Sonya Yoncheva, Nyköpings Teater kl.
18.30–22.30.
En hyllning till Ted Gärdestad och hans
musik. Culturum kl. 19–21.30.
15
Pianokonsert med Jesper Ohlsson
20
Danskväll till Per-Håkans, Träffen
kl. 20–00.
21
Sörmlands Musikkårs vårkonsert med

För fler evenemang och
konserter besök
www.nykopingsguiden.se
Ingmar Nordström – gamla godingar.
Culturum kl. 16–18.
23
Mindfuckness – en föreläsning om att
tänka annorlunda. Nyköpings Teater
kl. 18.30–21.
28
Folkets Hus och Parker livesänder
en riktig familjeföreställning i form av
Askungen från Metropolitan i New York
med Joyce DiDonato i titelrollen. Nyköpings Teater kl. 19–22.30.
Club 40 – kvällen för dig som inte vill
träffa dina barn på krogen. Sunlight
kl. 21–02.
29
Love songs – med Sonja Aldén och Andreas Weise, Culturum kl. 16–17.30.
30
Valborgsmässoafton! Hitta var du kan
fira på nykopingsguiden.se
MAJ
6
Nyköpings & Katrineholms Kammarkör
- Släpp sångarna loss. Culturum kl.
17–19.
7
Kejsaren av Portugallien, av Selma
Lagerlöf. Nyköpings Teater kl. 19–21.
8
Röda Korset galan, Culturum kl.
19–21.30.
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Sommarlov
Snart är det faktiskt

Vad ska du göra på sommarlovet? Nyköpings föreningsliv ordnar flera
kurser, kollon och läger för alla barn och ungdomar i sommar!
Lär dig simma, spela fotboll, dansa, åk på ridläger eller äventyrsläger,
måla eller träna på att göra snygga volter.
Många kollon är helt gratis!
Håll utkik på www.nykopingsguiden.se/sommarlov

