
Kenan Rzazade testar de nya möblerna på Culturums barnavdelning. Här finns gott om plats för lek och fantasi. Foto: Annika Hedberg
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Visste du att… 
 På nykoping.se/motfram-
tiden finns ritningar och 

filmer som visar hur det kommer att se 
ut i Nyköping om några år. Få koll på 
framtiden, tidigare än de flesta.

MAJNUMRET AV NYKÖPINGS TIDNING . Resecentrum är ett steg närmare byggstart. Så här kommer det att se ut. 
Sidorna 6–7. Vad innebär det att vara god man? Vi reder ut vad uppdraget betyder.  
Sidorna 12–13. Sommarlovet närmar sig med stormsteg. Få tips på vad du kan göra.  
Sidan 21  
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Nyköpings kommun: 
Helena Vesterlund, Malin Brune-
lius, Maria Säfverblad, Marianne 
Rynefeldt-Skog, Annica Nilsson, 
Annika Hedberg, Jenny Thorell, 
Marie Strömqvist, Alexandra 
Lundgren Bäckström och Anna 
Malm.

TRYCK: EKTAB,  
Eskilstuna 2018.

Nyköpings Tidning ges ut som 
en inlaga i Södermanlands Ny-
heter. 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 5 sept 2018.

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

Ett ”välkommen” 
är det viktigaste

Jag ska hem till Nyköping igen”. Den frasen 
innebär för många en trygghet. En trygghet att 
ha ett hem att åka till, någonstans att ta vägen.

Och Nyköping växer hela tiden. 
Man kan tolka det på olika sätt. Det byggs stän-

digt nya byggnader och hus, stora som små. Det 
byggs nya skolor, förskolor och arbetsplatser. Man 
river ner det gamla och bygger upp det nya.

Men det växer även på andra sätt. Det växer 
hela tiden med nya människor och nya kulturer. 
Nyköping är en mångkulturell stad och det kan i 
sig tyda på att vem som helst är välkommen och 
har en plats här.

I MITT PERFEKTA Nyköping ska man kunna gå 
på gatorna och känna att man är i en stad där man 
är välkommen och accepterad, vem man än är. Att 
man är i en stad där etnicitet, sexuell läggning, kul-
tur, kön och religion inte spelar någon roll. En stad 
där folk är accepterande, toleranta, sympatiska och 
empatiska, öppna och kanske viktigast av allt, med-
mänskliga. En stad utan förtryck och fördomar.

DET ÄR MÅNGA som vill flytta till Nyköping och 
letar efter bostad här. Alla som vill det är unika indi-
vider och de väljer att flytta hit av en anledning, och 
anledningarna är många. Kanske är det på grund 
av jobb, eller att familjen utökats och behöver stör-
re plats, kanske behöver man en nystart i livet. Alla 
har ett skäl, men det viktigaste av allt är att man 
ska kunna känna sig välkommen här.

KELLIE PERSSON, 
KLASS 8, VITTRA 

ELEV I TOLERANS-
PROJEKTET 

Läs mer om eleverna i Toleransprojektet på sidan 18.

1
NYKÖPINGS BOENDEN LIGGER 
I TOPP NÄR AIRBNB:S KUNDER 
BETYGSÄTTER DE SVENSKA  
STÄDERNA.

Arbetet pågår för fullt med att anpassa loka-
ler till förskolebarn. I Högbrunns förskola blir 
det två nya avdelningar där 20–30 barn kan 
börja redan i maj. I dagarna kommer förskole-
personalen att fylla rummen med spännande 
innehåll. Parallellt pågår arbetet med att utöka 

antalet platser vid Långsätters förskola på 
Arnö. Dessutom ska det byggas en helt ny 
förskola vid Träffen. Byggstart under hösten 
2019 så att den kan vara klar och i drift under 
första delen av 2021. Den nya förskolan ska 
kunna ta emot cirka 150 förskolebarn.

[ INLEDARE ]

Titta in i förskolans nyaste rum

Låt de brödbitar du inte hinner 
äta upp torka utanför plastpåsen 

(annars möglar de). 

Kör i mixern eller mortla:  
vips har du gratis ströbröd  

till nästa bakning.

”



3NR 3 • MAJ 2018

Zombieöverlevnadsexperten Herman Geijer kommer till Nyköping och pratar katastrofberedskap. Illustration: Daniel Viberg.

Nyligen höll föreningen Ung 
Kraft en överlevnadskurs på te-
mat ”Överlev zombieattacken!” 
Tolv unga tonåringar ägnade 
24 timmar åt att klara sig 
undan faror, strömavbrott 
och smygande zombies. 
Räddningen blev stormköket, 
Frisksportartorpet och en 
zombiefri zon i Nyköping. 

Vanligtvis är det svårt att få unga 
intresserade av ett så abstrakt ämne 
som krisberedskap. Men om det kan 
kopplas till zombies – ett skräckfe-
nomen på tv och bioduk – då kan ett 
rollspel göra det mer spännande och 
lekfullt.

- Under dygnet fokuserade vi på 

att använda goda krafter mot onda, 
förklarar Nenne Thorin, ansvarig 
för Fritid och Projekt, på Ung Kraft i 
Nyköping. Vi gick igenom symptom 
på hur en människa omvandlas till 
zombie. De blir främlingsfientliga 
och får olika typer av nedsättningar, 
tecken som går att känna igen och 
förstå. Vi lärde oss också hur man 
behåller sin hjärna alert genom att 
göra upp eld, samarbeta, äta bra mat 
och dricka vatten. 

HELA TIDEN KOM rapporter om 
att zombies fanns på olika platser, 
men ungdomarna mötte dem ald-
rig. Deltagarna övades i att tänka 
överlevnad, vara smarta och tänka 
framåt. Det ger dem både en mental 

och praktisk beredskap. När dygnet 
avslutades vid Gullans kiosk, en 
garanterat zombiefri zon i Nyköping, 
väntade belöningen - glass och godis 
i stora lass.

TEXT MARIANNE RYNEFELDT-SKOG

Zombieattack tränar  
unga i överlevnad

Påverka Nyköping 2040
Hur ska Nyköpings mark 
användas 2040? Vad är det 
bästa med din nuvarande 
boplats och var vill du bo i 
framtiden? Var tillbringar du 
din fritid och vad gör du där? 

Alla som vill kan nu vara med och 
påverka arbetet med att ta fram 
en ny översiktsplan för Nyköpings 
kommun. 

På www.nykoping.se/oversiktsplan 
finns en webbenkät du kan fylla i 
tillsammans med mer information 
om hur vi jobbar med planering av 
markanvändning. 

Under våren träffar projektmed-
lemmarna Nyköpingsbor vid flera 
tillfällen. Till exempel i Stadshuset 
19 maj, på Rosvalla när det är 
SN-bollen och ute på skolor.

TEXT ANNICA NILSSON

Zombieföreläsning. I maj under dyker zombietemat 
upp igen, då med zombieöver-
levnadsexperten Herman Geijer 
som kommer till Nyköping den 
28 maj kl. 18.30 på teatern för 
att prata katastrofberedskap. 
Han blev känd som sommarpra-
taren som pratade zombies och 
har gett ut en bok i ämnet. 

Felanmäl direkt  
i mobilen 
Nu är det enklare att felanmäla 
sådant som rör vår stadsmiljö 
som gator, belysning, parke-
ring, parker och naturområden.  
Ladda ner appen ”Felanmälan 
Nyköpings kommun” i din mo-
biltelefon. Där väljer du kategori 
för felanmälan, sedan kan du 
på en karta ange var felet finns. 
På kartan får du en överblick 
av samtliga felanmälningar i 
stadsmiljön och vilken typ av 
fel det rör sig om. Den som vill 
får en återkoppling när felet har 
åtgärdats. Ladda ner appen i 
Google Play och App-store.

Båtbottentvätt –
snabbt och billigt
Båtbottentvätten ligger på östra 
hamnsidan i Nyköpings hamn. 
På 20 minuter skrubbas skrovet 
på båten rent med hjälp av två 
stora borstar. Det gör att du inte 
behöver använda giftiga färger till 
båtbotten, vilket är bra både för 
miljön och för plånboken. 
Läs mer på nykoping.se/hamn 

Latrintömning i 
hamn och på sjön
I Nyköping finns tre tömnings-
stationer för toalettavfall från 
fritidsbåtar. Om du som båtäga-
re tömmer ditt toalettavfall i en 
station bidrar du till att minska 
belastningen på Östersjön.
Det finns två tömningsstationer 
på fastlandet. Den ena ligger 
på Västra skeppsbron, intill 
sjömacken. Den andra ligger vid 
sydöstra kajen och är främst av-
sedd för större båtar. Den tredje 
tömningsstationen är flytande 
och finns vid Kittelö i Nyköpings 
skärgård. 
Läs mer på nykoping.se/hamn 

Några ungdomar tycker till på 
Nyköpings högstadium.
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I juni kommer Stenkullabor 
att få besök av räddnings-
tjänsten för att få hjälp med 
att se över sitt brandskydd.   

- Vi berättar och visar hur du skyd-
dar dig mot brand och vad du ska 
göra om det börjar brinna i din 
lägenhet, hos grannen eller i trapp-
huset. Vi testar din brandvarnare 
och byter batteri där det behövs. 
Besöket tar bara ett par minuter och 
är frivilligt, säger Henrik Schen-
ström, brandinspektör.

BESÖKEN ÄR ETT LED i arbetet 
med att minska antalet bränder i 
hemmen. 

- Statistik visar att de flesta bran-
dolyckor sker i hemmen. Vi vill ge 
medborgare kunskaper om hur man 
kan skydda sig mot brand i hemmet 

och hur man ska göra om det börjar 
brinna. Där andra räddningstjäns-
ter har arbetat på det här sättet kan 
man se att antalet skadade och döda 
i bränder har minskat, säger Henrik 
Schenström. 

Catarina Isaksson bor i Stenkulla 
och är en av dem som kommer att 
få besök av räddningstjänsten.

- Jag hoppas alla som blir erbjudna 
detta hembesök tackar ja. Det är ju 
en fantastisk möjlighet att få svar 
på sina frågor och öka sin kunskap 
om brandsäkerhet, säger Catarina 
Isaksson.

INNAN BESÖKEN kommer alla 
boende i Stenkulla att få ett brev 
hem i brevlådan.

- Vi vill inte att någon ska vara 
rädd för att öppna dörren när vi gör 
hembesök. Därför informerar vi om 

det innan vi kommer. Vi säljer inte 
heller några brandskyddsprodukter, 
säger Henrik Schenström.
Om besöken faller väl ut kommer 
fler bostadsområden i kommunen 
att erbjudas hembesök av rädd-
ningstjänsten.

TEXT HELENA VESTERLUND
FOTO HUGO LEIJON

Hembesök ska  
minska bränder

Brandinspektör Henrik Schenström och flera kollegor kommer att besöka boende i Stenkulla för att bättra på brandskyddet. 
Catarina Isaksson är tacksam för att få förebyggande tips, eftersom hon varit med om bränder i andra sammanhang.

Hembesök av  
räddningstjänsten

•  Räddningstjänsten kommer 
till Stenkulla för att prata brand-
skydd för privatpersoner i juni.

•  Innan besöket får alla ett 
brev hem.

•  Troligen fortsätter besöken i 
andra områden senare i år.

Inga-Lill 
Gustavsson
enhetschef på HR, division 
Social omsorg, som har 
hand om semesterrekryte-
ringen. Till sommaren 2018 
söker division Social omsorg 
semestervikarier.  

Är det för sent att ansöka nu?
– Nej, vi kommer att fortsätta 
rekrytera vikarier hela våren.

Vad finns det för jobb?
Vi söker vikarier till äldre- och 
demensboende, hemtjänst, 
grupp- och servicebostad, 
boendestöd, korttidsverksamhet 
för barn och unga, personlig 
assistans, socialpsykiatrin och 
i verksamheten för människor 
som har funktionsnedsättning. 

Vad krävs det för att få  
semestervikariat? 
– Du behöver vara minst 18 år 
gammal. Vi ser gärna att du har 
körkort. När det gäller person-
liga egenskaper är det viktigt 
att du kan uttrycka dig i tal och 
skrift, ser varje individ, är intres-
serad och kan ta eget initiativ.

Behövs någon speciell  
utbildning?
– Det är meriterande om du har 
utbildning inom vård och omsorg. 
Men även personliga egenska-
per är viktiga. Därför kan annan 
gymnasial utbildning också vara 
okej. Inom vissa områden som 
till exempel socialpsykiatrin och 
demensboenden kräver vi mer 
kompetens och erfarenhet. 

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

Var kan jag få mer information 
och hur ansöker jag?
– På webbsidan www.nykoping.
se/semestervikarier finns all 
information samlad inklusive 
länken till ansökan som du fyller 
i. På webbsidan kan du även 
se korta filmer där medarbetare 
berätta om sina jobb. 

TEXT JENNY THORELL

[ HALLÅ DÄR ]
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Om allt går som det ska kan Nyköpings resecentrum 

börja byggas 2020. Innan dess görs en rad förbere-

dande åtgärder, som till exempel saneringsarbete. Just 

nu pågår granskningsskedet av detaljplanen.

Johan Palmqvist är projektledare 
för Nyköpings resecentrum och 
Sara Rangensjö är planarkitekt. 
De lägger tillsammans med övriga 

projektmedlemmar mycket av sin 
arbetstid på att planera hur vi ska 
kunna resa mer effektivt i framtiden. 

- Nyköpings resecentrum ökar 

tillgängligheten för resenärer efter-
som vi samlar buss- och tågtrafik 
på ett och samma ställe, berättar 
Johan Palmqvist. Vi får också ett 
modernt resecentrum med tydliga 
informationsskyltar, bra platser att 
vänta på och rulltrappor och hissar 
till perrongerna. 

NÄR NYKÖPINGS resecentrum 
står färdigt mellan 2023 och 2026 

flyttas busstrafiken till den nya 
platsen. Byte mellan tåg och buss 
tar då max 3 minuter.

- Att placera resecentrum i kors-
ningen Södra Bangårdsgatan och 
Brunnsgatan är ett medvetet sätt 
att göra det enklare att gå, cykla 
eller ta bussen till tåget, berättar 
Sara Rangensjö. 

Vi kommer att ha 1500 cykelpar-
keringar och vi planerar också för 

Skiss SWECO Architects

Ett steg närmare för Nyköpings       resecentrum

De två entrébyggnaderna byggs av tegel med mycket glas och den bärande 
konstruktionen har hämtat inspiration från dagens tak på perrongen. Entrébygg-
naderna är Trafikverkets, liksom järnvägsanläggningen med perronger och spår, 
men det är Nyköpings kommun som har drivit arbetet med gestaltningen.

Pat Radestedt 
enhetschef för gata,  
park och hamn.  

Vilka är dina ansvarsområden  
i projekt resecentrum?
Mitt uppdrag i nuläget är att hjälpa 
till i arbetet med detaljplanen. Jag 
bevakar de gröna frågorna och ser 
vilka befintliga träd som kan stå kvar. 
Dessutom lägger jag stort fokus på 
ersättningsåtgärder. 

Det kommer att planteras många 
nya träd, bland annat ska en ny park 
ska anläggas vid den södra entrén och 
terrasserade planteringar anläggas vid 
Västra passagen på norra sidan.

Berätta mer om parken som kallas 
”resecentrums hjärta”
Parken vid entrén på den södra 
sidan kommer att bestå av perenner, 
sittplatser, träd och någon slags 
enkel lekyta. Tanken är att ytan ska 
vara trevligt och inbjudande att slå 
sig ner i. Vi har talat om att plantera 
flera körsbärsträd där.
 
Varför tar ni ner kastanjeträden vid 
Brunnsgatan?
De kommer att tas ned för att få 

plats med gång- och cykelvägen, 
dessutom kommer gatan att sänkas 
vilket innebär att en stor del av trä-
dens rötter måste grävas bort.
 
Vad ersätter ni dem med?
Vi planterar två nya silverlönnar vid 
entrén till Folkungavallen redan i år 
så att de har vuxit till sig när det är 
dags att ta ner kastanjerna.

TEXT MALIN BRUNELIUS

[ HALLÅ DÄR ]
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Skiss SWECO Architects

Ett steg närmare för Nyköpings       resecentrum

Många önskade ett 
grönt resecentrum

Se Nyköpings resecentrum på film! 
På nykoping.se/resecentrum hittar du 
filmen som beskriver hur området ser ut 
när det är klart.

Många träd är inplanerade. Illustration: Sweco Architects.

Johan Palmqvist är projektledare för 
Nyköpings resecentrum och Sara 
Rangensjö är planarkitekt. 

ett cykelparkeringsgarage. 

BILEN KAN PENDLARE par-
kera i något av de nya parkerings-
garagen som planeras i Nötha-
genområdet och vid Visornas väg. 
Båda parkeringsgaragen planeras 
tillsammans med andra aktörer.  
I det här projektet samarbetar Nykö-
pings kommun med Trafikverket.

TEXT ANNICA NILSSON

I maj och juni 2016 genom-
förde Nyköpings kommun 
en dialog med medborgare 
på temat karaktär och upp-
levelse av resecentrum.

Nästan 800 personer deltog 
och svaren var tydliga: många 
önskade ett grönt och lummigt 
område, fyllt av liv och rörelse, 
med tydliga entréer och med 
fokus på resande. Nu visar 
detaljplanen planteringar, park-
känsla och gröna stråk. Det är 
exempel på att dialogsvaren 
har fått stor betydelse. Flera 
allmänna platser i form av torg 
och gator regleras i detaljplanen 
för att få grönska av olika slag. 

Gatorna inom området behöver 
byggas om för att öka tillgäng-
ligheten och för att
öka säkerheten för gående och 
cyklister vilket gör att många 
av nuvarande träd inte kan vara 
kvar. Flera av kastanjerna längs 
med Brunnsgatan är dessutom i 
dålig kondition vilket gör att de 
inte skulle överleva byggtiden. 
Förutom silverlönnar som nu 
planteras vid Folkungavallen 
skapas nya allér på Norra Ban-
gårdsgatan samt på Södra Ban-
gårdsgatan.  Även vid anslut-
ningen till Brunnsgatan och vid 
det nya torget på norra sidan 
blir det nya planteringar.

TEXT ANNICA NILSSON

SÖDRA BANGÅRDSGATAN

FLYTTAD MAGASINBYGGNAD

BUSSTERMINALEN SEDD SÖDERIFRÅN. 
KARAKTÄRISTISKA TAKLANTERNINER 
SLÄPPER IN MYCKET DAGSLJUS

Skiss SWECO Architects

Var med och tyck till

•  Granskningen av detaljplanen 
pågår till och med 4 juni 2018 och 
under den tiden kan allmänheten 
vara med och tycka till. 

•  Du måste lämna ett skriftligt svar 
under antingen samrådet eller 
granskningen för att senare ha 
rätt att överklaga beslutet att anta 
detaljplanen. 

•  Enklast tycker man till genom att 
fylla i ett webbformulär på  
www.nykoping.se/nykopings- 
resecentrum  

Åkroken får torg och park
Sedan flera år finns planer på att 
skapa frodiga grönytor i Åkroken. 

Ett stadstorg med träd, sittplatser 
och lekytor kommer att anläggas 
närmast Västra Kvarngatan medan 
en långsträckt park kommer att 
breda ut sig längs vattnet och 
upp mot torget och det planerade 
bostadshuset.

Själva parkytan blir 2,5 gånger 
större än fastighetsytan.

Redan i år kommer Nyköpings-
borna att märka skillnad med nya 
planteringar närmast ån. Planerna 
för parken och torget blir klara i 
höst och större delen kommer att 
kunna anläggas nästa år. Helt klara 
kommer inte parken och torget att 
bli förrän bostäderna är på plats.
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Nyköping som förebild

Byggläget i kommunen

Dialog, tillit och utveckling. 
Det har socialtjänsten i 
Nyköping satsat på för att 
förbättra arbetsmiljön och 
ge goda förutsättningar för 
socialsekreterare att göra 
ett bra jobb. 

Genom det ingår socialtjänsten i 
ett forskningsprojekt och kommer 
att bli ett gott exempel i en hand-
bok från staten. 

Hur kan kommunal styrning 
utvecklas för att bättre ta tillvara 
medarbetares kompetens och 
erfarenhet och på så sätt bidra till 
ännu bättre välfärdstjänster för 
medborgarna? Det tittar den stat-
liga utredningen Tillitsdelegatio-
nen på, genom forskning på olika 
verksamheter och kommuner. 

NYKÖPINGS KOMMUNS 
socialtjänst är utvald att ingå i det 
arbetet som ett gott exempel och 
kommer att finnas med i en hand-
bok. Slutbetänkandet presenteras 
i juni. 

Det var fackförbundet Vision 
med Dalia Eid – ordförande i 
Södermanland – som tog initiativ 
till utvecklingsarbete och dialog i 

socialtjänsten för att förbättra 
arbetsmiljön. Det ledde till en 
handlingsplan med en rad kon-
kreta åtgärder.   

”I Nyköping tar politiker och 
chefer ansvar för att ge socialse-
kreterarna de förutsättningar de 
behöver för att kunna göra ett 
gott socialt arbete. Det får stor 
betydelse för arbetsmiljön”, kon-
staterar forskaren Wanja Astvik i 
tidningen Sunt arbetsliv.

ENLIGT RUTIN har Arbets-
miljöverket också inspekterat 
socialsekreterares arbetsmiljö i 
Nyköping, hösten 2017. Efter det 
pågår ett annat arbetsmiljöarbete. 
Framförallt när det gäller utform-
ning av besöksrum men också om 
att förtydliga rutiner. Flera åtgär-
der har genomförts.

TEXT JENNY THORELL

Det fortsätter att byggas bo-
städer i Nyköping. 2017 fär-
digställdes 226 bostäder och 
antalet påbörjade bostäder 
landade på 367. 
Bland de totalt 226 färdigställda 
bostäderna är 158 villor, radhus eller 
parhus. I dagsläget byggs de flesta 
villorna och radhusen eller parhusen 
på Arnö och i Malmbryggshagen. De 
flesta flerbostadshusen med lägen-

heter byggs på Brandholmen och på 
Arnö. Det pågår också flera förtät-
ningsprojekt i centrala Nyköping. 

Under hösten startar försäljningen 
av villatomter på Örstig etapp 4. 

Vill du veta mer om villatomter och 
få information när vi har nyheter? 
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på  
www.nykoping.se/ledigatomter 

TEXT ANNICA NILSSON

Under nykoping.se/bo-bygga-och-miljo kan du se fler bilder på detta och andra 
aktuella byggprojekt.

Dalia Eid
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En vevradio och kontanter låter kanske gammaldags.  
Men det är det som kan få dig att klara en samhällskris.

Snart kommer alla hushåll att 
få broschyren ”Om krisen eller 
kriget kommer” i brevlådan. 
Regeringen vill höja kunskapen 
hos befolkningen om bland annat 
hemberedskap.

Broschyren tar upp hur du kan 
förbereda dig för att klara en kris-
situation såväl i fredstid som vid 
krigsfara och ytterst krig. 

– SEDAN 1940-TALET har 
staten informerat om krisbe-
redskap genom broschyrer eller 
sidor i telefonkatalogen. Sedan 
telefonkatalogen försvann har 
inte någon samlad information 
getts ut förrän nu. Vi lever i en 
förändrad värld med nya hot 
som till exempel cyberattacker, 
terrorhot och ett försämrat säker-
hetspolitiskt läge. Det gör att 
riskmedvetenheten behöver öka i 

samhället, säger Michael Gibson, 
säkerhetssamordnare hos rädd-
ningstjänsten.

OM DET BLIR ett långvarigt 
strömavbrott eller någon störning 
eller kris i samhället så måste du 
själv vara beredd på att ordna vat-
ten, värme och något att äta. Upp 
emot en vecka ska du kunna klara 
dig själv. Hjälpen från samhället 
kommer först att gå till dem som 
bäst behöver den, så de flesta måste 
vara beredda på att kunna klara sig 
själva ett tag. 

- Eftersom vi inte kan veta 
exakt vad som kommer att hända 
så gäller det att vi är ordentligt 
förberedda både som kommun 
och i så många hushåll som möj-
ligt, säger Michael Gibson.

TEXT HELENA VESTERLUND 
FOTO MSB.SE

• Fyll pet-flaskor med vatten och ha i 
frysen (men fyll inte ända upp).

• Köp en vevradio eller en radio som 
går på solceller.

• Ha lite kontanter hemma, vid ström-
avbrott fungerar inte betalkorten.

• Skriv ner viktiga telefonnummer på 
papper. 

Några smarta tips

Om krisen kommer  
– så klarar du dig

Tändstickor, ljus, 
varma tröjor och lag-
rat vatten. Bra grejer 
om det krisar.



12 NR 3 • MAJ 2018

– Jag har aldrig haft det så bra som nu. Det säger Nils-Gun-
nar Lundqvist som fått ordning på livet tack vare sin gode 
man Elizabeth Pettersson. Kontakten har med åren utveck-
lats till vänskap, säger de båda.

Nils-Gunnar Lundqvist säger 
som det är. För ett antal år sedan 
kraschade han i en stroke som 
följdes av en rad andra svårigheter. 
Utan familj blev det helt enkelt 
omöjligt att reda sig själv. 

Det var då som Elizabeth Pet-
tersson kom in i hans liv som god 
man.  Nu sköter hon ekonomi, 
administration av hemtjänst och 
övriga myndighetskontakter men 
även andra spörsmål som vissa 
inköp, bokning av resor och liknan-

de. Men hon finns också där som 
medmänniska, någon som bryr sig.

På ett fik berättar Nils-Gunnar 
Lundqvist att livet ordnat upp sig. 
Att han faktiskt aldrig haft det så 
bra som nu.

DET ÄR ETT GOTT BETYG till 
Elizabeth Pettersson. Med 20 års 
erfarenhet av att vara god man 
samt ett arbetsliv inom bland annat 
Postverket bakom sig, är hon en 
drillad administratör.

– Det känns bra att kunna bidra 
med sina kunskaper och göra en 
insats. Att vara god man är också 
ett sätt att träffa människor. Kon-
takten kan ibland utvecklas till vän-
skap, som med Nils-Gunnar här, 
säger hon.

Uppdraget som god man eller 
förvaltare kan i teorin uppfattas 
som rent administrativt. Hyggligt 
ordningssinne och en smula talang 
för vardagsekonomi är givetvis 
lämpliga egenskaper men i grun-
den handlar det om medmänsk-
lighet, sunt förnuft och förmåga 
att vara lite flexibel, understryker 
Elizabeth Pettersson. 

– DET FINNS SÅ KLART ramar 
för uppdragets innehåll men i verk-

ligheten blir gränserna ofta ganska 
suddiga. Det är inte en god mans 
uppgift att exempelvis handla. 
Men ibland kombinerar jag och 
Nils-Gunnar våra möten med en 
shoppingtur. Större saker hjälper 
jag honom att köpa med hemlever-
ens på nätet. 

Hon tycker att fler borde ta möj-
ligheten att vara god man. Inte för 
ersättningens skull, den är relativt 
blygsam. I Nyköping ligger arvodet 
för ett normaluppdrag på cirka  
10 000 kronor per år. 

– Att vara god man är ett sätt att 
vidga sina vyer, träffa människor 
och lära sig nya saker. Det är beri-
kande. 

TEXT SUSANNE SAWANDER 
FOTO HUGO LEIJON

Sunt förnuft och medkänsla 
– viktigast som god man

Elizabeth Pettersson har varit god man i många år och rekommenderar det verkligen. ”Det är berikande”, säger hon.
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Det nya akut- och utred-

ningsboendet Röda Villan  

öppnade i mars för att fler 

personer med missbruks- 

problem ska kunna få hjälp 

på hemmaplan.

Röda Villan som ligger i Hem-
gårdsområdet har totalt åtta plat-
ser. Fyra personer som är under 
utredning och fyra personer som 
akut behöver en plats har möjlig-
het att bo där.

– Röda Villan är till för att 
fånga upp personer som har pro-
blem med missbruk och som vill 
få hjälp med sin situation. Här 
kan individer på hemmaplan ta 
första steget till att komma ur sitt 
missbruk och få hjälp med att 
komma till rätta med andra sociala 
konsekvenser av sitt missbruk, 
säger Annicka Dahlberg, förestån-
dare för Röda Villan.

DET NYA BOENDET är ett led 
i att skapa en mer heltäckande 
missbruksvård. Boendet ska vara 
till för personer som vill ingå i en 
utredning på Vuxenenheten och 
vill göra en plan för hur de kan gå 
vidare i livet.

Syftet med Röda Villan är att 
höja kvaliteten på missbruksvår-
den i Nyköping. Med uppsökande 

och motiverande arbete ska färre 
hamna i hemlöshet på grund av 
sitt missbruk.

– Det här är ännu ett steg i rätt 
riktning i våra ambitioner med att 
lösa mycket av missbruksvården 
på hemmaplan. Vi tror att det 
är bra att få vård där man bor. 
Man mår bättre av att finnas nära 
familj och vänner under tillfrisk-
nandet, säger socialnämndens 
ordförande Marjo Gustafsson.

Röda Villan kommer även att 
vara ett så kallat sviktboende för 
personer som får återfall under 

behandlingstiden, något som 
naturligt ingår för många på 
vägen mot ett tillfrisknande. 

TEXT & FOTO JENNY THORELL

Nytt boende för 
missbrukare öppnat

Uppdraget kan delas  
in i tre delar 

• Bevaka rätt. Se till att huvudman-
nen, den som har en god man eller 
förvaltare, får det skydd och de 
rättigheter som han eller hon har 
rätt till. Det kan handla om vårdin-
satser och bidrag men också om 
exempelvis bevaka rätt i dödsbo 
eller försäljning av bostad. 

• Förvalta egendom. Sköta om 
ekonomin, som att betala räk-
ningar, hantera eventuella skulder 
eller se till att huvudmannen har 
fickpengar.  

• Sörja för person. Se till att huvud-
mannen har det så bra som möjligt 
vad gäller boende, omvårdnad, 
social service men också fritid. 

Fler gode män sökes 

• I dagsläget finns 380 gode män 
eller förvaltare i Nyköping och 
Oxelösund. I samma område har 
just nu ungefär 650 personer hjälp 
av en god man eller förvaltare. 

Tror du att du skulle passa som 
god man? Fyll i intresseanmälan 
på nykoping.se/godmansokes

Elizabeth Pettersson har varit god man i många år och rekommenderar det verkligen. ”Det är berikande”, säger hon.

Röda Villans nyrenoverade lokaler är ett tillfälligt hem för personer som vill 
förändra sina liv.

Karl-Johan Cottman funderar över 
vad som ska visas upp i höst.

Förberedelser pågår i nya museet
Har ni sett det stora, grå huset 
som tar form i västra hamnen? 
Här byggs nya Sörmlands museum 
som öppnar för allmänheten hösten 
2018. Med 13 000 kvadratmeter 
inomhus och 1 000 utomhus blir 
museet en av Nyköpings och 
förhoppningsvis länets största sam-
lingspunkter framöver. Utställnings-
producenten Karl-Johan Cottman 
jobbar just nu med att forma utställ-
ningen som ska visa Nyköping som 
stad och människorna här – från 
mitten av 1800-talet till nutid. 

TEXT ANNA MALM
FOTO HUGO LEIJON

Röda Villan

•  Röda Villan är ett nytt 
boende för personer med 
missbruksproblem.
Genom vård och stöd på 
hemmaplan får fler hjälp att 
förändra sitt liv med nära och 
kära omkring sig.
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De sörmländska småföre-
tagens lönsamhet har ökat 
sedan förra året. Nya res-
tauranger etablerar sig och 
hotellen bygger ut. Det är 
välkomna signaler. Ett av 
målen i kommunens och 
näringslivets gemensamma 
näringslivsstrategi är just att 
öka företagens lönsamhet.  

Näringslivets tillväxt och investe-
ringsvilja märks tydligt i Nyköping. 
Nyligen etablerades flera nya företag, 
bland annat Customer AB, Säkra, 
Chop chop, KFC och Maison Forte. 
Andra satsar på expansion, bland 
annat Wedholms och Söderbergs Bil.

– 2017 hade Nyköping ett 
rekordstort nyföretagande och eta-
blerade företag stödjer unga entre-

prenörer med stort engagemang. 
Det betyder mycket för tillväxten, 
säger Birgit Båvner på Nyföretagar-
Centrum.

ANDRA POSITIVA TECKEN 
är det stora antalet snabbväxande 
gasellföretag och att konkurser-
na minskar. Besöksnäringen ökar 
starkt. Dessutom ökar företagens 
exploateringsärenden och bygglovsä-
renden. Fler vill helt enkelt satsa.

– Framför allt hotellen går myck-
et bra, Blommenhof och Scandic 
bygger ut och nya hotellaktörer vill 
etablera sig. Nyköpings boenden 
rankas i år högst i Sverige av Airbnb 
och 2017 ökade antalet gästnätter 
i Nyköping med 9 procent, säger 
turistchef Erik Lindhe.

Marie Alexandersson, vd på 
Blommenhof Hotell, är nöjd med 

samarbetet inom kommunen och 
hoppas att det kan leda till att 
Nyköping marknadsför sig mer mot 
Stockholm, även som besöksstad.
TEXT MARIANNE RYNEFELT SKOG

FOTO ANNIKA HEDBERG

Fler företag vill bygga ut

Marie Alexandersson, vd för Blommenhof Hotell, bygger ut med 17 rum. Hon är en av många lokala företagare som känner 
medvind. ”Det är bra för hotellbranschen att vi samarbetar, till exempel när det kommer stora evenemang till Rosvalla”.

Mötesdagen
•  Du som representerar 
din arbetsgivare i närings-
livet är välkommen att 
delta. Mejla i så fall  
naringsliv@nykoping.se

Företag i Sörmland

•  LRF Konsult har undersökt 
6 600 svenska företag i fem 
branscher och ser framför allt 
att det är bygg- och konsult-
branschen som går väldigt bra, 
inte minst i Sörmland
•  Sörmland sticker också ut 
för att personalkostnaderna 
i länet är relativt låga, vilket 
gynnar företagsetableringar 
och expansion.

Service i fokus
för näringslivet
Tycker företag och kom-
munen olika om vad den 
andra parten förväntas 
göra? Det diskuteras under 
Stora mötesdagen.
Varje år i maj uppmärksammar en 
mängd politiker och tjänstemän 
näringslivsfrågorna i Nyköping 
under rubriken Stora mötesda-
gen. I år är temat vilka förvänt-
ningar näringsliv och kommun har 
på varandra. Vad tycker parterna 
om service och vad upplever de 
egentligen när de möts?

Den 24 maj djupdyker cirka 
170 näringslivs- och kommunre-
presentanter i dessa frågor om 
företagsklimat. På plats finns 
Björn Lindgren från Svenskt 
Näringsliv och Ulrika Riseby från 
Great, specialist på företagskli-
matutveckling. 

Förra året gick startskottet för 
att arbeta fram en näringslivs-
strategi i dialog mellan näringsli-
vet och kommunen. Efter regel-
bundna workshops ledde det till 
en handlingsplan som parterna 
bakom arbetet nu följer. I februari 
presenterades den färdiga stra-
tegin och handlingsplanen är nu 
basen för hur näringslivsarbetet 
i Nyköping ska utvecklas 2018-
2023. Att utveckla företagskli-
matet är ett av de mål som finns 
med i strategin.

Tystare trafik med 
nya bussar 
Nobina fortsätter köra 
bussarna i Nyköping, en-
ligt det nya avtalet med 
Sörmlandstrafiken.

 Samtliga bussar kommer att ha 
wifi och usb-laddninng. I Nykö-
ping kommer elbussar trafikera, 
vilket ger en tystare och renare 
närmiljö. En del turer kommer 
dessutom att köras med mindre 
fordon.

 

Robot snabbar på byggloven
Det är högtryck på bygglovs- 
enheten. Därför kommer nu 
i dagarna en robot att börja 
användas. 

Kommunens tillväxt har inneburit en 
stor belastning på organisation och 
handläggare. I den senaste under-

sökningen där företagen betygsätter 
kommunens service så tappade 
Nyköping ett poäng. Men kommunen 
ligger ändå kvar på en hög nivå.

För att öka servicen och snabba 
på processer görs flera saker. Dukat 
bord är en tjänst där företag bokar 
en tid och då får tillgång till olika 

handläggare samtidigt. Det spar tid 
åt företagaren.

En annan metod är den robot som 
ska göra att bygglovshandläggarna 
får tid till mer avancerade uppgifter. 
Det är alltid en riktig handläggare 
som fattar besluten, men information 
kan skickas ut automatiskt. 
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Ung i Brandkärr startade 
förra året som ett projekt för 
att utbilda ungdomar att bli 
positiva, relationsskapande 
förebilder. Nu rekryteras fler 
ungdomar och en förening 
har bildats. 

Under året som gått har sex ung-
domar ordnat olika aktiviteter i 
Brandkärr för att hjälpa till att 
skapa nya relationer och främja 
integration. Nu rekryteras ytterli-
gare sex ungdomar inför vårens och 
sommarens arbete med aktiviteter 
för barn och unga i området. 

- Målet är att Ung i Brandkärr 
ska fortsätta att växa och fler unga 
blir goda förebilder i arbetet för ett 
tryggt och säkert Brandkärr, säger 

Lotta Thyni, gruppchef för områ-
despolisen Nyköping.

I den nybildade föreningens 
styrelse sitter personer som i sitt 
arbete inom polisen, skolan och 
socialtjänsten möter barn och unga 
på olika sätt. De vuxnas roll i Ung 
i Brandkärr är att ge råd, stöd och 
vara ett bollplank. Föreningen ska 
genomsyras av ungdomsdrivet arbete. 

DEN 30 MAJ bjuder Ung i Brand-
kärr hit Fryshusets teaterföreställ-
ning ”Klipp han” som ska visas för 
elever i årskurs 8. ”Klipp han” hand-
lar om en verklighet som drabbar 
unga i många utanförskapsområden 
i Sverige - en son, ett syskon, en god 
vän skjuts ihjäl till ingen nytta.

- Vi vill inte att fler unga ska dö 

innan hela samhället verkligen rea-
gerar och gemensamt stoppar detta. 
Idag, i Nyköping, står vi i ett läge 
där alla insatser vi kan göra i tid kan 
vara direkt avgörande för framtiden. 
Tillsammans kan vi göra skillnad, 
säger Lotta Thyni.

TEXT/FOTO HELENA VESTERLUND

Förening skapar 
nya förebilder

Mohamed, Isabell och Saki, tre engagerade ungdomar i Ung i Brandkärr som varit med från starten förra sommaren. De jobbar för 
att bryta ner fördomarna om Brandkärr och ordna olika aktivteter för barn och unga tillsammans med bland annat polisen.

Politiker  
i möte om  
integration 
Känsliga ämnen som he-
dersförtryck och politisk 
extremism togs upp på 
en föreläsning nyligen. 

Hur arbetar Nyköpings högsta-
dium med integration? Det dis-
kuterades under ett möte med 
samtliga politiska gruppledare. 
Kent Pettersson, ordföranden 
i Barn och Ungdomsnämnden 
som bjudit in till föreläsningen 
berättar:

– Syftet med mötet är att 
skapa förståelse samt kun-
skap över blockgränserna 
för ett gemensamt ansvar för 
integration. Det var en lärorik 
eftermiddag som handlade 
om utbildning, integration 
och framtidshopp. Man fick 
också ta del av hur parallell-
samhällen, hedersförtryck och 
religiös eller politisk extremism 
existerar och hur det påverkar 
förutsättningarna för utbildning 
och integration.

ANNELIE Danling Brash, 
förstelärare och samordnare 
för nyanlända på I-bas, tillsam-
mans med utbildningschef 
Henrik Eriksson höll i föreläs-
ningen och de berättade om 
skolans arbete med nyanlända 
elever. 

– Det är fantastiskt att 
samtliga gruppledare kunde 
komma och att alla partier var 
representerade för möjlighet 
till dialog och för att skapa 
kunskap och förståelse som 
gynnar samhället med skolan 
som bas, säger Annelie Dan-
ling Brash. Det var en mycket 
bra dag där vi pratade om 
känsliga ämnen och fick till en 
bra dialog. 

Färre radikaliseras om de får respekt
Små saker kan vara avgö-
rande och alla kan hjälpa till. 
Det var budskapet när förelä-
saren Andreas Ring pratade 
radikalisering för kommunan-
ställda och andra intresserade.

Extremhöger, extremvänster eller ji-
hadister. Oavsett åsikter kan extrema 
inriktningar börja ägna sig åt våld, 
vilket hotar hela samhället. Det finns 

riskfaktorer som bland annat trauma-
tiska upplevelser, brist på sysselsätt-
ning och offermentalitet. Ett polari-
serat tankesätt och utanförskap kan 
förvärras i den bubbla som sociala 
medier skapar. Om man gillar vissa 
inlägg dyker de upp i flödet allt oftare 
och då krymper världsbilden.

MEN DET FINNS även skydd mot 
radikalisering. Bekräftelse, förebil-

der, gemenskap och spänning. En 
känsla av att andra respekterar en 
och att bli sedd. En kompis förälder 
som frågar hur det är, en lärare som 
uppmuntrar eller en tränare som ser 
en på riktigt. Just det kan göra att 
någon väljer bort våldet, konstaterar 
Andreas Ring, före detta polis som 
nu föreläser om radikalisering över 
hela Sverige.

TEXT ANNIKA HEDBERG

Ung i Brandkärr

•  Startade som ett projekt 
sommaren 2017. Etableras nu 
som förening.
•  Bakom arbetet står Polisen Ny-
köping och Nyköpings kommun.
•  Det är ungdomarna i fören-
ingen som driver arbetet och 
anordnar aktiviteter.

Förändrade  
busslinjer vid  
Alpha och Omega 
Inför skolstarten i höst ändras 
busslinjerna kring Nyköpings 
högstadium, Alpha och Omega. 
Tidtabeller byts och några bus-
sar får annan hållplats i området 
– håll koll på vad som gäller för 
just dig på www.sormlandstra-
fiken.se. Tidtabellerna läggs ut 
efter midsommar. Elever i Trosa 
kommun får möjlighet att åka tåg 
från Vagnhärad.
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Här är ett urval texter som elever i Toleransprojektet skrivit. 
Vill du veta mer, gå in på projektets blogg eller besök utställ-
ningen som kommer till Stadshusets foajé i vår.

Toleransprojektet 
bygger starka unga

Arvid Eriksson, elev på Alpha, en av 50 elever i Toleransprojektet.

Toleransprojektet

•  Två grupper med 25 elever 
vardera i årskurs 8 från Nykö-
pings högstadium, Fokussko-
lan, Mikaeliskolan och Vittra har 
frivilligt ansökt om att få delta i 
Toleransprojektets undervisning. 
•  En heldag varannan vecka 
har de träffats. Båda grupperna 

har också gjort en resa till För-
intelsens minnesplatser i Polen.
•  En utställning om elevernas 
erfarenheter pågår under våren 
och sommaren i Stadshusets 
foajé. 
Blogg.nykoping.se/tolerans-
projektet

Jag var en sårad, skärrad, arg person med 
mycket i mitt bagage.  Jag hade tappat 
bort mig själv. Nu är jag återigen stark. 
Jag har hittat personen jag tappade bort 

och jag är stolt över att kalla den människan jag. To-
leransprojektet hjälpte mig mer än något annat.

 Jag var en person som bråkade väldigt mycket och 
var väldigt speedad. Nu gillar jag att gå till skolan 
och jag är en mycket lugnare person.

När jag började på Toleransprojektet var jag lite mera 
deppig och lite blyg. Nu är jag mycket mera glad och 
inte ett dugg blyg längre. Alla är typ kompisar med 
varandra och vi är typ som en familj. Det känns job-
bigt och tråkigt att lämna gruppen.
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Yrkeshögskolan växer i Ny-
köping. Utbildningarna blir 
fler och antal ansökningar 
ökar. Ofta får studenterna 
jobb direkt efter utbild-
ningen.

Nyköping fortsätter att växa starkt. 
Det innebär också en ökad efter-
frågan på kvalificerad kompetens 
inom en rad olika yrkesområden.  
I Nyköping kan vi stoltsera med ett 
eget Campus som utöver kommu-
nal vuxenutbildning även erbjuder 
yrkeshögskoleutbildningar (YH) 
och högskoleutbildningar. Campus 
Nyköping växer med regionen och 
arbetar kontinuerligt med att ta 
fram nya utbildningar. 

TILL HÖSTEN STARTAR tio 
YH-utbildningar och tillsammans 
med de redan pågående finns 
totalt tretton YH-utbildningar på 
Campus Nyköping. Ansöknings-
perioden för höstens starter är 
inne i slutskedet och intresset för 

utbildningarna växer. Ansökning-
arna till respektive utbildningsplats 
vid yrkeshögskolan är fler i år än 
tidigare. 

-Yrkeshögskolan som utbild-
ningsform har blivit ett mer välkänt 
studiealternativ och de examinera-
de YH-studerande är eftertraktade 
på arbetsmarknaden, säger Fredrik 
Dolk, rektor för högre utbildning 
på Campus Nyköping.

GENOM SAMARBETE med 
högskolor och universitet ges det 
möjligheter till vidareutbildning 
även på högskolenivå utan att 
behöva flytta från Nyköping.  I dag 
erbjuds grundlärarprogrammet, 
förskollärarprogrammet, specia-
listsjuksköterska-distriktssköterska 
och sjuksköterskeprogrammet på 
plats på Campus Nyköping.

De studerande på förskollärar-
programmet tycker det är en väl-
digt bra möjlighet att kunna stude-
ra i Nyköping.
-För mig var det avgörande att 

kunna söka till högskolan genom 
möjligheten att kunna stanna kvar 
och studera i Nyköping, säger Lovi-
sa Kahl, som går sista terminen 
förskollärarprogrammet. 

ATT KUNNA ERBJUDA ett så 
stort spann av högre utbildning är 
något som bidrar till att göra Nykö-
ping till en attraktiv stad att flytta till 

och ger goda möjligheter till utbild-
ning för oss som redan bor här. 
TEXT & FOTO JONAS VIKLANDER

Högre utbildning 
bidrar till tillväxt

Lovisa Kahl är snart färdig förskollärare och därmed eftertraktad på många  
arbetsplatser i Nyköping.

Campus
13 yrkesprogram och 4 högskole- 
program finns på Campus.  
Dessutom finns kommunal vuxen-
utbildning här.
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Fler dagar med torghandel 
gör Nyköping mer blomstrande
Torghandeln har från april i år utökats 
till sex dagar per vecka. Redan under 
förra årets gästabudsjubileum testades 
konceptet med goda resultat. 

Nu blir det permanent och torghand-
lare kan alltså välja att stå måndag till 
lördag jämfört med onsdag, fredag och 

lördag som var de tidigare dagarna för 
torghandel. 

Dessutom är det nu tillåtet med torg-
handel på fler platser än tidigare. Torg-
handel kan vid sidan av på Stora Torget 
även ske på Östra Torget (Alla Helgona 
kyrka) och Oppeby torg. 

Årets stadsbesök av Briggen Tre Kronor af Stockholm 15–19 maj handlar 
om människors påverkan på miljön och våra vatten. Kom till hamnen  
16 maj så får du enkla knep för att bli en miljöambassadör i sommar.  

Nyköpings vanligaste skräp är cigarettfim-
pen. I Sverige slängs en miljard fimpar på 
gator, i naturen och i dagvattenbrunnar varje 
år. En enda fimp förorenar en liter vatten. 

Ett glasspapper eller en plastförpackning 
hamnar ofta utanför papperskorgen. Den 
bryts inte ner utan går sönder till mindre 
och mindre delar. Till slut blir det mikroplast 

som hamnar i djurens kroppar och i våra 
vatten. 

Vi har alltså startat ett icke-ekosystem för 
plast som vi slänger, som sedan hamnar i 
våra egna kroppar. Men denna dåliga cykel 
går att ändra på. 

I hamnen 16–18 maj så berättar vi mer 
om vad du kan göra.

Fimpa inte Östersjön 5 enkla gör-det-själv-tips för att hjälpa 
Östersjön i sommar: 
• Fritidsbåten
Skrota din gamla tvåtaktsmotor som släpper ut 
en stor del av den oljeblandade bensinen oför-
bränt rakt ut i havet. Det finns alternativ i form 
av bättre fyrtaktsmotorer och mer skonsam 
bensin, så kallad alkylatbensin.

• Avloppet 
Häll inte något i avloppet som inte reningsver-
ket kan ta hand om och som fiskarna mår då-
ligt av. I de flesta fall går det utmärkt att städa 
med bara vatten som lösningsmedel. Använd 
endast miljömärkta produkter och tvättmedel i 
måttlig mängd.

• Båtbottenfärg 
Giftpåverkan blir stor i viken om din båt ligger 
där hela sommaren. Trots förbudet mot ämnen 
som TBT tyder de höga mätvärdena i småbåts-
hamnar på att färgerna fortfarande används. 
Tvätta istället skrovet i en båtbottentvätt – som 
finns i Nyköpings hamn eller förvara båten i 
luften när den inte används. 

• Sola gärna- men med försiktighet både 
för din hud och för Östersjön.  
Hälften (13 av 26) av testade solskydd är 
godkända av EU trots att de klassificerats som 
farliga för vattenmiljön. Skuggan är både gratis, 
miljövänlig och svalkande en varm sommardag. 
En solhatt är också snyggt på stranden. 

• Klä dig snyggt – i secondhand!  
Spar semesterkassan till roliga saker istället för 
att gynna klädindustrin som tär på miljön och 
våra vatten. För att tillverka en vanlig t-shirt går 
det nämligen åt ett kilo kemikalier och för att 
tillverka ett par jeans går det åt 1900 l vatten. 

TEXT KARIN GUNNARS 
FOTO ANTON STENROS

Program
•  Briggen Tre Kronor af Stockholm anlöper Nyköpings Hamn tisdag 15 maj ca 18.00 

•  Onsdag 16 maj: 16.00 Invigning. 14.00-20.00  
Öppet skepp för allmänheten och utställningar på kaj. Kustbevakningen öppet 
skepp och info om deras arbete.

•  Torsdag 17 maj: 14.00-16.30 Öppet skepp för allmänheten och utställningar på kaj. 

•  Fredag 18 maj: 14.00-16.00 Öppet skepp för allmänheten och utställningar på kaj, 
Bokbussen på plats i hamnen 14.30- 17.00. 
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Cirkusskola, fotbollsskola, golfläger eller kanotskola – 
föreningslivet ordnar flera kurser och kollon för alla barn 
och ungdomar i sommar. Många kollon är helt gratis. I maj 
kommer alla elever i årskurs 1–7 i Nyköpings skolor att få 

information om sommarlovsaktiviteterna.  
Håll utkik efter en badboll i ditt barns ryggsäck!
Här hittar du alla kurser, läger och kollon:  
www.nykopingsguiden.se/sommarlov

Vad ska dina barn göra 
på sommarlovet?

Heja blågult!  
Volleyboll på 
Rosvalla
I maj och juni väntar totalt åtta 
European League-drabbningar 
på Nyköpings Arenor Ros-
valla. Förra sommaren fylldes 
Stora Torget av flera ton sand 
och den svenska beachvolley-
eliten när Swedish Beach Tour 
under tre dagar ockuperade 
torget. Nu återvänder Svensk 
volleyboll och den här gången 
med landslagen på Rosvalla.

Fyra gruppspelsmatcher och 
fyra slutspelsmatcher. 
30 maj kl 17: 
Sverige vs Estland, damer
30 maj kl 20:  
Sverige vs Estland, herrar
2 juni kl 16:  
Sverige vs Kosovo, damer 
2 juni kl 19:  
Sverige vs Slovakien, herrar
16–17 juni: Final Four, damer 
- Sverige är direktkvalificerat
Köp biljetter på  
www.nykopingsguiden.se
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Ny lekmiljö får fart på fantasin

• Turista hemma-dagarna, Turista 
hemma-dagarna är fyllda av aktiviteter 
för dig på hemmaplan. Under dagarna 
bjuder Nyköping på aktiviteter och 
upplevelser med syftet att du som bor 
här ska upptäcka allt som finns att se 
och göra i din närhet. 17–20 maj.

• Veteranbilsträff i Nyköpings hamn, 
16 maj–22 augusti ons kl. 17.30–21.00.

• Stadsvandring 7 juni–31 augusti 
dagligen kl.12.00 svenska & kl.15.00 
engelska – Samling vid Rådhuset 
Stora Torget. 

• Nyköpingsvandringen 2018:  
Hertig Karls Skrönika 27 juni – 4 augusti, 
Dramatiserade vandringar ons-lör kl.11 
& 14.30 – samling vid Stora Troget.  

• Nyköpings Gästabud 
30 juni–28 juli tis–fre kl.18.00 & lör  
kl. 16.00 – Nyköpingshus. 

• Kampen om kronan 
16 juli–12 augusti kl.13.00–14.00 & 
15.00–16.00 tis– fre – Nyköpingshus.

MAJ
10-12
Typ Ett Lan Kl.12.00-14.00 Slakthuset, 
arrangeras av Ung Kraft fyra gånger 
per år och erbjuder e-sports tävlingar 
och ett spännande sällskap.
13
Vårmarknad kl.11.00–16.00 - Nynäs 
Slott – tema Trädgård & Hantverk. 

Mora Träsk kl. 17.00–17.45, Täffen
15
Briggen Tre Kronor stadsbesök
15-18 maj i Nyköpings hamn   
18
Mindfulness kl. 09.00, Uppsa kulle
Säsongsöppning för Palstorps hage
19 
Upplevelsetorg, Turista hemma-da-
garna kl.10.00–15.00 - Stora Torget
Hamnfest & Pingst Regatta
Kl. 10.00–16-00, Nävekvarn
Lördagsöppet i Stadshuset 
Kl. 11.00–14.00 med tema Nyköping 
växer
Musik esteternas Musikal – HAIR
19-22 maj på Nyköpings Teater
20
Bakluckeloppis kl.11.00–16.00, Skavsta
Biologiska mångfaldens dag
Kl.11.00–14.00 - Naturum, Stendörren 
23-26 
International Street Market 
23
Stigtomtaloppet Kl. 16.30–20.30
25
Favoriter – Nyköpings Folkhögskolas 
Musikerlinjes Slutkonsert 2018
Golfens dag, kl.09.00–19.00 - Ärilla, 
Nyköpings GK
Familjedag - Nyköping tillsammans mot 
cancer Kl.10.00–17.00 – Träffen

Barbie-Nils och pistolproblemet
kl.13.00-13.30 Barnteaterföreställning 
från 4 år i Olrogsalen på Culturum
Prinsessan och Svinaherden
Kl. 14.00-15.00 på Nyköpings Teater
30
European League Volleyboll
30 maj & 2 juni på Rosvalla.

JUNI 
3
Gästabudsrundan - Familjerally med 
veteranbilar Kl.10.00–15.00 
NBV dansshow NBVs lokala dans-
grupper på Culturum 
6
Nationaldagsfirande
16
Scandinavian Street Music Festival 
Kl.12.00–20.00 – Stora Torget 
18
Stora boklånardagen 
kl. 10.00–19.00 – Biblioteket
22
Midsommarfirande  

JULI 
1 
Tusen Trädgårdar kl.10.00–17.00  runt 
om i Nyköping 
5 
Nyköpings Golfklubb - SN-Golfen

Kl. 08.00-14.00 
Allsång med 2njoy kl. 19.00, Träffen
8 
Skärgårdsmarknad kl. 10.00–15.00, 
Naturum Stendörren
10-11 
Sörmlandskustens Swimrun 
kl. 17.00–20.00, Jogersö
19 
Vattenskola på Stendörren
Kl.10.00-12.00 & 13.00-15.00
25–28  
Italian Village, Västra Storgatan 
28  
Arne Ericson Hot Six kl.19.00–22.30, 
Nävekvarns Folkets Park
29 
Barnens Nynäs kl.11.00–16.00 – Ny-
näs Slott

AUGUSTI 
3-4
Nyköpings Festdagar 

12 
Swedish Beachtour. 09.00-17.00 – 
Stora Torget 
19 
Spindeljakt kl.14.00–16.00- Naturum 
Stendörren 
Konsert med Treitlerkvartetten
Kl.18.00 – Hjortensbergskyrkan

Det här kan du göra i sommar i Nyköping.
För fler evenemang och  
konserter besök  
www.nykopingsguiden.se

Barnavdelningen på Culturum är välbesökt, och många har 
märkt att det pågår förändring. Lisbeth Sommarström, chef för 
barn och unga på stadsbiblioteket, berättar vad som har hänt 
och varför.

– Vi vill skapa ett mer flexibelt rum där 
vi kan arrangera programverksamheter 
för barn som teater, dans och liknande. 
Nyss hade vi författarbesök av Johan 
Anderblad som pratade om blåljus och 
sirener. Det var så klart ett stort intresse, 
och sjuttio barn med föräldrar fick plats 
här. De nya lekmöblerna är mobila och 
går enkelt att flytta på, samt inbjuder till 
interaktiv lek för föräldrar och deras barn. 

Många gillade ju trädet och undrar 
vad som hände med det?
- Vi har flyttat det stora lekträdet, som vi 
alla uppskattade. Men det tog för stor 
plats i rummet och erbjöd främst lek för 
de allra minsta barnen, för 5-6 åringar 
var det svårt att få plats. Med mindre 
och mobila lekmöbler kan vi anpassa 
rummet för olika typer av evenemang 
och utöka platserna vid sago- och 
sångstunderna. 

I höst kommer Culturum att visa 
en utställning med Lennart Hellsing. 
Då kommer det att finnas plats för de 
magiska sagoskulpturerna. Trädet står 
just nu i ett magasin, men ambitionen 
är att skapa ett nytt lekrum i delar av 
Gripes Modellteatermuseum som nu 
flyttar till Sörmlands museum. Där kan 
trädet få en plats i ett rum helt ägnat åt 
fantasilek.

Kenan Rzazade, 3 år, är på besök 
med sin mamma Ismayilova Chimnaz. 
Han söker av rummet och känner inte 
riktigt igen sig, men hoppar snart i bå-
ten och springer nyfiket in i lekstugan.

– Vi kommer ofta hit för att leka. 
Kenan tyckte mycket om trädet, men 
jag förstår att det tog stor plats här 
inne. Det blir roligt med de nya sakerna 
också, säger Ismayilova Chimnaz.

TEXT LENA APPEL
FOTO ANNIKA HEDBERG

Kenan Rzazade, 3 år, och Ismayilova Chimnaz är ofta på biblioteket och 
leker och läser. När det stora lekträdet (som kommer att sättas upp på ett 
annat ställe) togs bort syns de fina väggmålningarna bättre.
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Turista hemma-dagarna • 17–20 maj 
Upptäck allt som finns att göra i din närhet. Turista hemma-dagarna 
är fyllda av aktiviteter för dig på hemmaplan. 

Axplock av aktiviteter under dagarna:

• 15–18 maj Briggen Tre Kronor besöker Nyköpings Hamn

• 17–20 maj Träffa djuren i Öster Malmas Wild Life Park

• 17 maj Matvandring

•  17 maj Fotovandring – Nyköping genom kameralinsen
med fotograf Gunda Podina

• 18 maj Laleh-mässa på Stjärnholms slott

• 18 maj Säsongsöppning för Palstorps hage, lek- och upplevelsegård

• 19 maj Hamnfest och PingstRegatta 80-årsjubileum i Nävekvarn

• 19 maj Stadsvandring från Stora Torget

• 19 maj Laxisläpp vid Pelles Lusthus

•  19–20 maj Guidade turer, håvning, vårbruk med häst
på Naturum, Stendörren

• 19–20 maj Dramatiserade vandringar på Stjärnholms slott

•  20 maj Utomhusvisning och stadsvandring i Spelhagen. Sörmlands
museum guidar – Historien i Sörmland tema Stadsliv

•  20 maj Besök Kungstornet på Nyköpingshus.
Kan du hitta mössen som rymt?

• 20 maj Ta en tur med Ångslupen Munter i Vrena

Turista hemma i sommar.
Vad ska du göra i sommar? Under Turista hemma-dagarna 17–20 maj 
får du tips och idéer till sommarens utflykter.

Stora Torget • 19 maj • kl 10–15
Få tips och idéer på vad du kan hitta på i sommar!

Axplock av torgets aktiviteter:

• Lördagsöppet i Stadshuset på temat Nyköping växer

• Prata stadsutveckling och Nyköpings resecentrum

• Turistbyrån finns på plats och berättar om sommarens utflykter

• Följ med på guidade turer i Stadshuset och Rådhuset

•  Prova Barnens Gymnastikskolas aktivitetsbana, för barn 2,5–8 år

• Gästabudet tar med sig Ville Viking till Torget

• Krama och tävla tillsammans med Medleys egen FLODIS

• Snurra och få tips från Turistbyråns tombola

•  Vollebollföreningen berättar om Swedish Beach Volley-
turneringen – som kommer tillbaka med 2 ton sand och tävlingar 
till Stora Torget 

Läs mer på nykopingsguiden.se/turistahemma


