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I detta nummer kan du läsa om det

stundande sportlovet,

föreningsveckan på kommunens

sociala medier, införande av

månadsfakturering och pågående

projekt inom sport- och

fritidsområdet.

Aktuell information

SPORT– OCH FRITIDSNYTT 
Nyhetsbrev till Nybro kommuns föreningsliv

 

MÅNADSFAKTURERING

 

För att ni som bokar tider i de kommunala sport- och

fritidsanläggningarna ska få bättre möjligheter att hålla koll på 

era hallkostnader inför sport och fritid från januari 2020

månadsfakturering för alla kunder, oavsett tidigare

faktureringsintervall.

 

 

SPORTLOVET VECKA 8

 

Nu är snart sportlovet här och ett välförtjänt lov väntar

kommunens skolelever. Likt tidigare år erbjuder det lokala

föreningslivet och andra organisationer tillsammans med Nybro

kommun ett brett utbud av aktiviteter under lovet. 

Stort tack till alla er föreningar och organisationer som medverkar i

årets sportlovsprogram! 

Du hittar hela sportlovsprogrammet på Nybro.se/lov

 

 

LOVAKTIVITETER 2020

 

Vill er förening/organisation arrangera en lovaktivitet under något

av de övriga skolloven under 2020? 

Läs mer här.

 
 

TIPSA OSS!
 

Sport– och fritidsnytt ges ut två gånger
om året, i februari och i september.
Hör gärna av dig om du har några
funderingar, tips eller idéer på
innehållet i Sport- och fritidsnytt.

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/


FÖRENINGSVECKA PÅ NYBRO KOMMUNS SOCIALA

MEDIER

 

Under vecka 13 har alla föreningar i Nybro kommun

möjlighet att synas i kommunens sociala medier. Veckan

är tillägnad det lokala föreningslivet och tanken är att

uppmärksamma kommunens föreningar och allt arbete

som görs ideellt runt om i kommunens föreningar, Vi

hoppas att så många som möjligt tar chansen och visar

upp sin förening och verksamhet! Mer information

kommer att skickas ut till samtliga registrerade

föreningar i Nybro kommun under vecka 9.

 

FÖRENINGSBESÖK

 

Sport och fritid gör årligen ett antal föreningsbesök för

att uppdatera oss och lära känna det lokala föreningslivet

bättre. Vårens besök är planerade och vi kontaktar de

föreningar som vi önskar få besöka under 2020.

Ni är självklart alltid välkomna att bjuda in oss till er

förening, vi kommer gärna på ett besök i den mån vi har

möjlighet.

 

 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN NYBRO STAD 2040

 

Nu har arbetet startat med att ta fram en ny fördjupad

översiktsplan för Nybro stad. Den ska peka ut den

långsiktiga inriktningen för hur och var staden ska

utvecklas. Att ta fram en fördjupad översiktsplan är en

lång process, där olika intressen ska vägas mot varandra.

Arbetet påbörjades i början av 2020, och beräknas vara

klart under slutet av 2021. 

Under arbetet kommer kommunen  att samla in tankar

och idéer om hur Nybro stad kan bli  ännu bättre, bland

annat från föreningslivet. Hur kan sport- och

fritidsområdet i  Nybro kommun utvecklas och bli ännu

bättre? 

Håll därför gärna utkik på Nybro kommuns hemsida

framöver. Där hittar du också den nuvarande fördjupade

översiktsplanen.

 

ALLMÄNHETENS ÅKNING I LILJAS ARENA

 

Allmänhetens åkning är gratis och öppen för alla som vill

åka skridskor. För att det ska bli en trevlig stund på isen

ber vi alla åkare att respektera tidsanvisningarna med

eller utan klubba. Tider för allmänhetens åkning hittar ni

på Nybro.se (uppdateras varje vecka).

Glöm inte att på isen visar vi varandra respekt och är

rädda om varandra. Och för din egen säkerhet ser vi

gärna att alla använder hjälm.

 

 

 

.

 

 

 

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/ishallen-oppettider/
https://nybro.se/politik-kommun/framtid_utveckling/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/ishallen-oppettider/
http://www.smalandsidrotten.se/varanyheter/Nyheter/1juliblirrokningforbjudetpaallaidrottsanlaggningar


UTMÄRKELSER OCH PRISER - VEM VILL DU
NOMINERA? 

Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till

fortsatt framåtanda och nytänkande. Via nomineringar

från medborgare i kommunen sker årligen flertalet

utmärkelser och priser som uppmärksammas extra på

nationaldagsfirandet den 6 juni. Nomineringarna sker

mellan den 15 januari och 31 mars. 

 

Eldsjälspris – idrott 

Eldsjälspriset – idrott delas ut som belöning och

uppmuntran till person, personer eller förening för ett

engagerat och förtjänstfullt arbete inom kommunens 

föreningsliv – idrottsföreningar.

Vid frågor e-postas fritid@nybro.se 

 

Eldsjälspris – övriga 

Eldsjälspriset – övriga delas ut som belöning och

uppmuntran till person, personer eller förening för ett

engagerat och förtjänstfullt arbete inom kommunens

föreningsliv – övriga föreningar.

Vid frågor e-postas fritid@nybro.se

 

Ungdomspris 

Ungdomspris är för person under 25 år som har

förmåga att skapa engagemang hos andra och utöva ett

tydligt och empatiskt ledarskap. Vid frågor e-postas

barnochutbildning@nybro.se 

 

På Nybro.se kan du läsa om samtliga kommunens

utmärkelser och priser samt hur du nominerar.

 

 

 

 
PROJEKT PÅ GÅNG INOM SPORT OCH FRITID
NYBRO KOMMUN 

Utegym
Arbetet med att anlägga utegym i Alsterbro och i Orrefors
har under hösten påbörjats, och utegymmet i Orrefors är
snart klart för att tas i bruk. Redskapen är på plats och en
slutbesiktning ska göras inom det närmaste. Därefter är
det  dags för en officiell invigning. 
Arbetet med utegymmet i Alsterbro planeras att uppföras
under våren. 
Inom ramen för sport- och fritidsprogrammet för Nybro
kommun planeras det uppföras fler utegym runt om i de
mindre orterna i kommunen under de kommande åren.
Kontaktperson: liselott.lindkvist@nybro.se
 
Rismåla ridanläggning
Projektet med om- och nybyggnad av ridanläggningen i
Rismåla fortlöper som planerat och befinner sig nu i
projekteringsstadiet. Projektet beräknas pågå i tre år där
genomförandet sker i olika etapper av underhållsarbete
respektive investeringsarbete. Kontaktperson:
liselott.lindkvist@nybro.se 
 
Varmvattenbassäng
Projektet med att anlägga en ny varmvattenbassäng i
anslutning till Nybro simhall fortlöper och en förstudie
pågår. 
Kontaktperson: michael.granstedt@nybro.se 
 
Byte av konstgräset Åkrahälls IP
Upphandling av bytet av det nuvarande konstgräset på
planen vid Åkrahälls IP pågår och tilldelning av arbetet
har skett. Nu inväntar en tidsperiod för eventuell
överklagan. Om allt går som planerat kommer själva
arbetet med bytet av konstgräset att ske i maj. 
 
Ny konstgräsplan, utomhus
En lokaliseringsutredning har genomförts och två olika
alternativ har tagits fram som lämplig placering av en ny
konstgräsplan. Bägge platserna ligger i området kring
Åkrahäll och Ljunghaga. Dessa två platser ska nu utredas
vidare med en geotekniks provtagning för att ytterligare
se placeringarnas lämplighet. Mer information kommer
under våren.
 
 

 

https://nybro.se/politik-kommun/om-kommunen/kommunens-utmarkelser/utmarkelser-och-priser/
https://nybro.se/start/nyheter/utmarkelser-och-priser/


KONTAKTA SPORT
OCH FRITID 

Sport– och  fritidschef
Liselott Lindkvist
liselott.lindkvist@nybro.se
 
Simhallschef
Michael Granstedt
michael.granstedt@nybro.se
 
Sport– och fritidskonsulent
Jenni R Jonasson 
jenni.jonasson@nybro.se

 
Arbetsledare vaktmästarna
Roger Karlsson
roger.karlsson@nybro.se
 
Funktionsmail till sport och
fritid
fritid@nybro.se 
 
Funktionsmail till
vaktmästarna
ishall@nybro.se 
 

Är er förening intresserad av

gruppträning i Nybro simhall?

Kontakta simhallen för mer

information och bokning.

Besök gärna Nybro simhalls

hemsida, där hittar du

information så som priser,

öppettider och aktuell

information.

 

 

GRUPPTRÄNING I NYBRO

SIMHALL

BOKA TIDER I VÅRA ANLÄGGNINGAR

 

Du är välkommen att lägga en bokningsförfrågan genom att gå in på

bokningssidan Interbook GO (IBGO) där du kan se lediga tider och lägga

din förfrågan direkt. 

 

VEM SKA VI KONTAKTA?

 

Det är viktigt att Nybro kommun har rätt kontaktuppgifter till er förening.

Vi skickar ofta information ut till föreningslivet både via e-post och

genom Nybro kommuns föreningsregister. Är ni osäker på vilka uppgifter

som finns registrerad på er förening kontakta Sport och fritid.

 

 

 

Ni glömmer väl inte att avboka?
Vi märker att det ibland är bokade tider som inte nyttjas i anläggningarna och att
avbokningar inkommer väldigt sent. Enligt bokningsreglerna ska avbokning ske

minst fem dagar innan bokad tid för att inte debiteras. 
Då det är stor efterfrågan på tider, framför allt vardagar mellan kl. 18.00-21.00 så

är det viktigt att alla följer avbokningsreglerna. 
Fullständiga bokningsregler hittar ni på Nybro.se

https://nybrosimhall.se/
https://nybrosimhall.se/
http://nybrosimhall.se/
https://ibgo.nybro.se/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/bokning-av-tid-i-sport-och-fritidsanlaggningar/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/bokning-av-tid-i-sport-och-fritidsanlaggningar/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/bokningsregler-och-trivselregler/


T H E  O F F I C I A L  N E W S L E T T E R  O F  A N Y  G R A D E  S C H O O L
SVARTBÄCKSMÅLADAGEN 2020

 

Boka redan nu in lördagen den 5 september - då arrangeras årets

Svartbäcksmåladag!

Inbjudan till att medverkan och information om dagen kommer att gå ut

till det lokala föreningslivet i slutet av februari.

 

NY SKYLTNING OCH INFORMATION PÅ GÅNG

 

Under våren kommer skyltningen i Svartbäcksmåla att ses över och ny

skyltning kommer att sättas upp. 

Ny information om bland annat naturreservatet kommer att sättas upp

inne på väggen i träffpunkten. I anslutning till cykeltvätt och pump

kommer även en ny MTB-karta att sättas upp.   

 

Besök gärna Svartbäcksmåla aktivitetsområdes hemsida

 

MISSA INTE!

 
Lotteri

Glöm inte att se över så att föreningens

lotteritillstånd är godkänt. Har ni frågor

angående lotterier kontakta Erik Sandell på

0481-45 129 el. e-post: erik.sandell@nybro.se

Taxa

Aktuell taxa för Sport och fritids

verksamhetsområde hittar du på Nybro.se

Policydokument

Glöm inte att skicka in aktuella policydokument

gällande drog, mobning och integration. 

Gäller bidragsberättigade föreningar med

ungdomsverksamhet.

Föreningsuppgifter

Glöm inte att meddela Sport och fritid nya

föreningsuppgifter. Kom också ihåg att skicka in

era årshandlingar efter att ni haft ert årsmöte.

Har ni några frågor kring detta kontakta sport

och fritid på fritid@nybro.se 

EVENEMANGSKALENDERN NYBRO24

 

Ni missar väl inte att lägga upp era evenemang

(tävlingar, cuper, loppisar osv) på evenemangs-

kalendern Nybro24? 

Alla föreningar och organisationer som är verksamma

inom kommunen är är välkomna att lägga upp sina

evenemang.

JOELSKOGENS CAMPING

 

Nybro kommun har tecknat ett förlängt

arrendatoravtal med Mattssons Handel i Nybro AB.

Arrendatorn kommer att fortsätta bedriva

campingverksamheten med husvagns- och tältplatser

samt kioskservice under säsong.

Ni kontaktar campingen på telefon 0481-190 894

eller mailadress joelskogenscamping@mywaynybro.se 

ÅTERBRUKET  - GER MÖBLER OCH INVENTARIER EN

ANDRA CHANS

 

Nybro kommun arbetar med att hålla en stark

hållbarhetstanke. Bland annat genom att ge gamla möbler

och inventarier en andra chans. På Återbruket hittar du

kommunens begagnade inventarier och möbler. 

Kommunens egna verksamheter kan lämna och hämta

möbler här, men även privatpersoner och föreningar är

välkomna. Som privatperson kan du handla och betala på

plats med kontanter. Föreningar har möjlighet att betala

mot faktura. Vissa möbler och inventarier är även gratis för

föreningar som är verksamma i kommunen och har

föreningsbidrag.

Återbruket har öppet måndag – onsdag klockan 10.00-15.00

och finns på Herkulesgatan 10.

 

https://svartbacksmala.se/
https://svartbacksmala.se/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/taxor-sport-och-fritid/
https://nybro.se/uppleva-gora/evenemang-kultur/nybro24/
https://nybro.se/uppleva-gora/evenemang-kultur/nybro24/


T H E  O F F I C I A L  N E W S L E T T E R  O F  A N Y  G R A D E  S C H O O L

 

RF SISU SMÅLAND
 

Som ett led i effektiviseringen av den regionala

verksamheten har nu Smålands Idrottsförbund och SISU

Idrottsutbildarna Småland (Smålandsidrotten) - från och

med 1 januari 2020 - sammanlagts till en gemensam

organisation med namnet RF-SISU Småland. Verksamheten

påverkas inte, det finns fortsatt två tydliga uppdrag, ett

idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag.

Du kan läsa mer på RF SISU Smålands hemsida

 

TIPS PÅ FÖRELÄSARE

Har er förening tips och idéer på föreläsare eller tips på ett

ämne till en kommande föreläsning så hör av er till

idrottskonsult Marcus Johansson på RF SISU Småland

marcus.johansson@rfsisu.se

 

KURSER OCH UTBILDNINGAR VÅREN 2020

Under våren erbjuder RF SISU Småland ett flertal

utbildningar, föreläsningar och kurser. Bland annat en

föreläsning kring hållbar sponsring den 18 mars i Mönsterås.

Läs mer om den och ta del av hela kursutbudet på RF SISU

Smålands hemsida. Där kan du ladda ner en kursaffisch att

sätta upp i er klubblokal. 

 

 

Mål nummer tio – Minskad ojämlikhet, belyser vikten av ett jämlikt samhälle som bygger på principen om allas lika
rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning

 
Mål 10: Minskad ojämlikhet. Globalamalen.se 

 

 UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET -
IDROTTSFÖRENINGAR
 
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom
RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare
som har direkt och regelbunden kontakt med barn.
På Riksidrottsförbundet hemsida kan du läsa mer om
detta.
 
BARNKONVENTIONEN HAR BLIVIT LAG
 
Från och med 1 januari 2020 är FN:s
barnkonvention lag i Sverige. Redan i dag står det i
Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn
ska utgå från just barnkonventionen. På
Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om
vad den nya lagen innebär för idrottsrörelsen.
 
 
 

UTDRAG UR SPORT- OCH FRITIDSPROGRAMMET NYBRO

KOMMUN 2019-2023, SID. 28

 

"Utgångspunkten för arbetet med en hållbar sport- och fritidsverksamhet i
Nybro kommun är att idrott- och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla
invånare på lika villkor. En av byggstenarna i svensk idrotts värdegrund är
allas rätt att vara med. Genom idrotten förenas människor. Oavsett språk,
kultur och etniskt ursprung kan människor idrotta tillsammans.
 

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att
alla som vill ska kunna vara med
utifrån sina förutsättningar. Alla som
vill, oavsett nationalitet, etniskt
ursprung, religion, ålder, kön eller
sexuell läggning samt fysiska och
psykiska förutsättningar, får vara med
i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Svensk idrotts värdegrund, antagen
på Riksidrottsförbundets stämma 2009".
 

Du kan ta del av sport- och fritidsprogrammet i sin helhet på

Nybro.se

 

https://www.rfsisu.se/smaland/Omoss/sammanlaggning2020/
https://www.rfsisu.se/smaland/Kalender/?year=2020&month=3&calendarEventId=56296734
https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/sport-och-fritidsprogram-for-nybro-kommun-2019-2023/


Glöm inte att söka bidrag!

Innan bidrag utbetalas ska föreningen ha skickat in föregående års
verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt av revisorer
underskriven revisionsberättelse (enligt antagna riktlinjer för bidrag 
TSN 2016-01-19, §6).
 

BIDRAGSANSÖKAN SOM BEHANDLAS AV 
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SKICKAS TILL:

Samhällsbyggnad
Sport och fritid
382 80 Nybro
 
Riktlinjer och bidragsblanketter hittar ni på Nybro.se
  
Bidragsfrågor besvaras av Liselott och Jenni på Sport och fritid.

FÖLJANDE BIDRAG ANSÖKS HOS  SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN:

*  LOK-stöd (Aktivitetsbidrag) perioden 1 juli - 31 december 2019. Sista

ansökningsdag 25 februari 2020.

* LOK-stöd (Aktivitetsbidrag) för perioden 1 jan – 30 juni 2020. Sista

ansökningsdag 25 augusti 2020. 

* Lokalbidrag för 2019, sista ansökningsdag 1 mars 2020. 

Har du enbart varit i lokaler som hyrts direkt av Sport och fritid behöver du

inte söka bidraget. OBS! Seniorverksamhet är ej bidragsberättigad. 

* Investeringsbidrag, sista ansökningsdag 1 mars 2020. 

* Ränte- och energibidrag (allmänna samlingslokaler) till Folkets Hus och

Bygdegårdar för 2019, sista ansökningsdag 1 mars 2020.

 

 

 

 

FÖLJANDE BIDRAG ANSÖKS HOS  OMSORGSNÄMNDEN:

* Lokalbidrag för pensionärsföreningar för 2019,

sista ansökningsdag 1 mars 2020. 

 

 

 

FÖLJANDE BIDRAG ANSÖKS HOS  INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN

* Lokal- och grundbidrag till handikapporganisationer för 2019, sista

ansökningsdag 2020. 

 

 

 

FÖLJANDE BIDRAG ANSÖKS HOS  KULTURNÄMNDEN:

* Bidrag till kulturföreningar och hembygdsföreningar.  

Sista ansökningsdag 1 maj 2020. 

 

Du hittar mer information om samtliga bidrag på Nybro.se 

 

 

 

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/foreningsverksamhet/riktlinjer-for-bidrag-till-ideella-foreningar/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/foreningsverksamhet/foreningsbidrag/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/riktlinjer-for-bidrag-till-ideella-foreningar/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/foreningsverksamhet/foreningsbidrag/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/foreningsverksamhet/foreningsbidrag/pensionarsbidrag/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/foreningsverksamhet/foreningsbidrag/pensionars-och-handikappsbidrag/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/foreningsverksamhet/foreningsbidrag/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/foreningsverksamhet/foreningsbidrag/
https://nybro.se/uppleva-gora/evenemang-kultur/kulturbidrag/

