
FEBRUARI 2021

VI FORTSÄTTER ATT TILLSAMMANS HÅLLA I OCH HÅLLA UT!

Sedan coronapandemin bröt ut för ett år sedan har såväl Nybros, som hela Sveriges

föreningsliv kämpat sig igenom ett tufft år. Pandemin är inte på något sätt över, även om

en viss ljusning finns i takt med att vaccineringen kommer igång. Vi vet att det är en

fortsatt utmanande tid vi har framför oss.

Folkhälsomyndighetens uppmaning är fortfarande att fysisk aktivitet är bra för

folkhälsan och träning som kan genomföras enligt aktuella restriktioner och beslut

uppmuntras.   

Nybro kommun vill rikta ett stort TACK till alla föreningar runt om i  kommunen som har

gjort det bästa av situationen och i den mån det varit möjligt erbjudit aktiviteter, inte

minst för våra barn och ungdomar. I dessa tider är det viktigare än någonsin att vi hjälps

åt. Tillsammans kan vi bromsa smittspridningen genom att vara hemma när vi är sjuka,

tvätta händerna och värna om personer i riskgrupper.

Ta gärna del av Nybro kommuns samlade information om covid-19 samt

Riksidrottsförbundets samlingssida med viktig information om corona och

idrottsrörelsen.

SPORT– OCH FRITIDSNYTT 
Nyhetsbrev till föreningslivet i Nybro kommun

               Orranässasjön, januari 2021

https://nybro.se/covid-19/
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen


FÖRENINGSSTÖD MED ANLEDNING AV

CORONAPANDEMIN

Nybro kommun har sedan tidigare beslutat

om ett ekonomiskt stöd med anledning av

coronapandemin, riktat till föreningar* i

kommunen där verksamheten har påverkats

av coronaviruset för 2020. Stödet har

utbetalats i två omgångar, i juni och i

december 2020.

Ett fortsatt stöd till föreningslivet har lyfts

men inget beslut har ännu tagits gällande

ekonomiskt föreningsstöd för 2021.

För att ytterligare hjälpa till och underlätta

för föreningslivet har ett antal åtgärder

vidtagits riktade till föreningslivet* och

sport och fritids kunder:

Årliga årsmötesdokument

Fortsatt dispens ges för att skicka in

årsmötesprotokoll, godkänd verksamhets-

ekonomisk- och revisionsberättelse, gäller

tills vidare.

O m  n i  h a r  f r å g o r  s o m  r ö r
i d r o t t s -  o c h  f ö r e n i n g s l i v
m e d  a n l e d n i n g  a v  d e n
r å d a n d e  c o r o n a p a n d e m i n
t v e k a  i n t e  a t t  h ö r a  a v  d i g
t i l l  s p o r t  o c h  f r i t i d .

Avbokningar av sport- och

fritidsanläggningar

Avbokningsreglerna (minst fem dagar

innan bokad tid) gäller ej from 13 mars

2020 och tills vidare. Dock måste

föreningen meddela avbokningen till sport

och fritid.

Fakturor

Om anstånd önskas på faktura från Nybro

kommun, sport och fritid ska en ansökan

göras till fritid@nybro.se. Märk ansökan

med ”Begäran om anstånd på faktura”.

Ansökan ska innehålla fakturanummer,

förfallodatum, kundnummer,

föreningsnamn och organisationsnummer

samt belopp.

*Berörda föreningar är föreningar som hanteras
av samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun.



VILL NI SYNAS I NYBRO KOMMUNS
VÄLKOMSTPÅSE?

Alla nyinflyttade till Nybro kommun får
ett välkomstbrev och ett erbjudande om
att hämta en välkomstpåse på Nybro
bibliotek. I välkomstpåsen finns bland
annat information från kommunen och det
lokala näringslivet. Ni som förening har
också möjlighet att medverka i påsen med
information om er verksamhet. 
Är ni intresserade kontakta biblioteket på
e-post agneta.bennsäter@nybro.se 

ALLMÄNHETENS ÅKNING OCH ISBANA
VID ÅKRAHÄLLS IP

Med anledning av rådande coronapandemi

och gällande restriktioner är allmänhetens

åkning i Liljas Arena stängd tills vidare.

Vill du åka skridskor är du välkommen till

isbanan vid Åkrahälls IP. Läs mer på

nybro.se

GRUPPTRÄNING I NYBRO SIMHALL

Är er förening intresserad av gruppträning

i Nybro simhall?

Kontakta simhallen för mer information

och bokning. Besök gärna Nybro simhalls

hemsida

FÖRENINGSBESÖK

På grund av rådande coronapandemi

kommer sport och fritid inte att göra

några föreningsbesök under våren 2021.

Om läget tillåter planeras nya

föreningsbesök till hösten.

Men självklart är föreningslivet alltid

välkomna att kontakta sport och fritid via

e-post eller telefon, om ni har några frågor

eller funderingar.

GÄLLANDE RESTRIKTIONER

Enligt gällande restriktioner är kommun-

alt drivna sport- och fritidsanläggningar

stängda för allmänheten med undantag för

skolidrott, organiserad förenings-

verksamhet för barn och unga födda 2002

eller senare samt yrkesverksam idrott.

Detta gäller tom den 7 mars. Beslutet kan

komma att förlängas.

Observera att omklädningsrummen är

stängda tills vidare och det är endast

ledare och aktiva som får vistas i

anläggningarna.

 

http://nybro.se/
http://nybro.se/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/sport-och-fritidsanlaggningar/ishall-isbana/isbana/
https://nybrosimhall.se/


SÅ SKA NYBRO STAD UTVECKLAS -

RESULTAT FRÅN WORKSHOPS MED

KULTUR- OCH IDROTTSFÖRENINGAR

Nybro kommun tar fram en ny fördjupad

översiktsplan för Nybro stad. En viktig del

i arbetet med framtagandet av en

fördjupad översiktsplan är invånar-

dialogen.

I september 2020 bjöd Nybro kommun in

kulturföreningar och idrottsföreningar till

workshopar kopplade till framtagandet av

en ny fördjupad översiktsplan för Nybro

stad. Workshopen med kulturföreningar

genomfördes 2020-09-03 och med

idrottsföreningar 2020-09-09.

Workshoparna utgjordes av två stycken

huvudsakliga delar, en del med fokus på

var vi befinner oss i nuläget 2020 och en

del med fokus på hur vi vill att Nybro ska

utvecklas och hur vår stad ska se ut i

framtiden med utblick mot 2040.

Resultatet av workshoparna kan ni se i

bifogat dokument.

SPORTLOVET 2021

Vecka 8 är det dags för sportlov i Nybro

kommun. På nybro.se/lov har kommunen

samlat tips på roliga aktiviteter att göra

under lovet. 

Här kan du ladda ned en affisch med alla

aktivitetstips.

 

INFORMATION FRÅN RF-SISU

SMÅLAND

Sök stöd till anläggningar och

idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet avsätter årligen

medel till Projektstöd IF Anläggning med

det huvudsakliga syftet att skapa nya

aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn

och ungdomar. Bidraget kan sökas av

idrottsföreningar anslutna till

Riksidrottsförbundet och ansökan

handläggs av RF-SISU Småland. Läs mer

på RF-SISU Smålands hemsida.

Sök stöd för bibehållen verksamhet

under corona 

Föreningar kan söka projektstöd för att

öka möjligheterna till aktivitet under

pågående restriktioner. Det kan handla

om att köpa in utrustning för att bedriva

utomhusträning, genomföra annorlunda

idrottsverksamhet (t.ex. digital) eller

täcka kostnader för ändrat anläggnings-

behov. Läs mer på RF-SISU Smålands

hemsida.

RIKTLINJE FÖR UPPVAKTNING VID
FÖRENINGSJUBILÉER

Den 25 januari antog Kommunstyrelsen
reviderade riktlinjer för uppvaktning vid
föreningsjubiléer. Det är viktigt att
uppmärksamma det frivilliga arbetet som
görs i föreningslivet i Nybro kommun och
då föreningslivet hanteras av olika
nämnder är det viktigt med en enhetlig
och gemensam rutin för hantering av
föreningsjubiléer. På nybro.se kan du ta
del av riktlinjen i sin helhet.

 
 

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/
https://nybro.se/wp-content/uploads/2021/02/Sportlovsaktiviteter-tips-schema-2021-webb.pdf
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/
https://www.rfsisu.se/smaland/bidragochstod/anlaggningsstod/
https://www.rfsisu.se/smaland/Viarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/projektstodbarn-ochungdomsidrott/
https://nybro.se/uppleva-gora/foreningsverksamhet/riktlinje-for-uppvaktning-vid-foreningsjubileer/


FRILUFTSLIVETS ÅR - LUFTEN ÄR FRI

Nu har Friluftslivets år börjat och då det kommer att ske många aktiviteter runt om
i kommunen i samband med detta så har Nybro kommun gjort en samlingssida på
nybro.se  där alla aktiviteter och evenemang publiceras. Tanken är att lyfta
mångfalden av inspirerande aktiviteter som sker i kommunen under året och att
samlingssidan kan komma till nytta för invånare som vill delta på en aktivitet i vår
kommun kopplat till natur- och friluftsliv. 

Har ni i er förening en aktivitet eller ett evenemang som ni vill publicera på sidan för
att nå en bredare målgrupp kontakta Linda Olsson på naturenheten på e-post 
 linda.olsson@nybro.se
Aktiviteterna ska ske i Nybro kommun och vara kopplade till natur- och friluftsliv
samt vara gratis eller till självkostnadspris. Det ska finnas information om när
evenemanget sker, vem som anordnar evenemanget och hur man anmäler sig till
evenemanget med tanke på restriktioner.

Om du vill uppmärksamma Nybros friluftsliv får du gärna använda följande taggar
på sociala medier: #nybrokommun #upplevnybro #ilovenybro #friluftslivetsår
#luftenärfri #luftenärfriinybro

Teman under året kommer vara följande, men är inget krav för att få lägga in
aktiviteter på samlingssidan:

• Januari – Invigning Friluftslivets år 2021
• Februari – Inspiratör friluftsliv
• Mars – Friluftskompis
• April – Hela Sveriges friluftsdag
• Maj – Friluftsliv i skyddad natur
• Juni – Äta ute
• Juli – Sova ute
• Augusti – Jag har aldrig…
• September – Gilla friluftslivet
• Oktober – Lära ute
• November – Må bra ute
• December – Dialog friluftsliv

   
 

https://nybro.se/uppleva-gora/natur-friluftsliv/friluftslivets-ar-2021/
https://nybro.se/uppleva-gora/natur-friluftsliv/friluftslivets-ar-2021/
http://nybro.se/


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 LPÅ GÅNG I SVARTBÄCKSMÅLA AKTIVITETSOMRÅDE

Restaurering av Målen

Under första halvan av året planeras att restaurera torpet 

Målen, som ligger i nära anslutning till koloniområdet. 

Torpet samt intilliggande byggnader kommer att restaureras 

med hänsyn till antikvariska värden. Syftet är att torpet, 

tillsammans med omkringliggande gårdsmiljö, ska utvecklas 

till ett besöksmål i området. Visionen är ett Skälby i miniformat, med ett antal mindre

hägn med lantrasdjur och möjlighet att kunna besöka torpet och ta del av dess historia.

Discgolfbana

Det planeras att anlägga en discgolfbana i Svartbäcksmåla under våren. Förslaget till

lokalisering finns i bilaga 2. Discgolf är en sport på frammarsch som vi tycker passar väl

in i Svartbäcksmålas utveckling  och som kompletterar övrigt utbud i området.

Revidering av handlingsplan

Då större delen av handlingsplanen för Svartbäcksmålas utveckling 2016-2020 är

genomförd så kommer det under 2021 arbeta fram en ny handlingsplan för områdets

fortsätta utveckling. 

Drift av Svartbäcksmåla aktivitetsområde      

Från och med den 1 januari 2021 är all drift gällande Svartbäcksmåla överflyttad till 

 naturenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen. Vilket tidigare delvis låg hos sport

och fritid på samma förvaltning. Har ni frågor som rör driften av Svartbäcksmåla så är

det Frida Karlsson, naturenheten som ni ska kontakta, frida.karlsson@nybro.se. Frågor

gällande föreningsbidrag tas även fortsättningsvis med sport och fritid.

           Besök gärna Svartbäcksmåla aktivitetsområdes hemsida

.   

https://svartbacksmala.se/
https://svartbacksmala.se/


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

NOMINERA EN ELDSJÄL!

Nu är det åter dags att hylla Nybros eldsjälar.

Nominera en eldsjäl till Eldsjälspriset Idrott eller

Eldsjälspriset Övriga föreningar senast 31 mars.

Nominera någon som gör det där lilla extra och som

arbetar med ideella krafter med föreningens 

bästa för ögonen. Nominera en eldsjäl

TAXOR FÖR KOMMUNALA SPORT- OCH

FRITIDSANLÄGGNINAR 2021

Taxor för de kommunala sport- och

fritidsanläggningarna 2021 är klara och antagna av

samhällsbyggnadsnämnden. Från 1 januari höjs

avgifterna med 1.7 % enligt prisindex kommunal

verksamhet (PKV).  Taxan för Strandvägens

varmvattenbassäng höjs den 1 juli med 1.7 %. 

Taxor för kommunala sport och fritidsanläggningar

NATUR- OCH FRILUFTSLIVSPROGAM FÖR NYBRO

KOMMUN 

Ett natur- och friluftslivsprogram för Nybro kommun

håller på att tas fram. Programmet syftar till att skapa

en tydlig plattform för hur naturvårds- och

friluftslivsfrågor ska arbetas med i kommunen.

Programmet ska fungera som ett kunskapsunderlag

för alltifrån fysisk planering till den natur- och

friluftslivsintresserades val av utflyktsmål. I

framtagandet av programmet önskar kommunen få in

synpunkter från det lokala föreningslivet (under

senvåren, försommaren). Kommunen vill ha in era

synpunkter på hur vi som kommun ska inrikta vårt

arbete de kommande åren. Utifrån programmet

kommer en handlingsplan att utformas med konkreta

åtgärder.  

 

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

Policydokument

Glöm inte att skicka in aktuella

policydokument gällande drog,

mobbning och integration.

Gäller bidragsberättigade

föreningar med

ungdomsverksamhet.

Föreningsuppgifter

Glöm inte att meddela sport och

fritid eller kulturförvaltningen

(kulturföreningar) 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.

https://nybro.se/kommun-politik/framtid-utveckling/utmarkelser-priser/
https://nybro.se/kommun-politik/ekonomi-budget/taxor-avgifter/
https://nybrosimhall.se/


GLÖM INTE ATT SÖKA BIDRAG!

LOK-stöd (Lokalt aktivitetsbidrag)  perioden 1 juli - 31 december 2021. Sista ansökningsdag

25 februari 2021. Perioden 1 januari - 31 juni 2021. Sista ansökningsdatum 25 augusti 2021.

Observera! Alla föreningar som är anslutna till RF måste ansöka genom IdottOnline. När ni ansökt till

RF så behöver ni inte skicka ansökan till Sport och fritid, Nybro kommun. Er ansökan hämtas från RF

och Smålandsidrotten.

Lokalbidrag för 2020. Sista ansökningsdag 1 mars 2021. Har ni enbart varit i lokaler som hyrts

direkt av Sport och fritid behöver ni inte söka bidraget. Observera! Seniorverksamhet är ej

bidragsberättigad verksamhet för lokalbidrag. 

Investeringsbidrag. Sista ansökningsdag 1 mars 2021. 

Ränte- och energibidrag (allmänna samlingslokaler) till Folkets Hus och Bygdegårdar för

2021. Sista ansökningsdag  1 mars 2021.

Lokalbidrag för pensionärsföreningar  (omsorgsnämnden)

Lokal- och grundbidrag till handikapporganisationer (individ- och familjenämnden)

Bidrag till kulturföreningar och hembygdsföreningar, (kulturnämnden)

FÖLJANDE BIDRAG HANTERAS AV  SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

FÖLJANDE BIDRAG HANTERAS AV ANDRA NÄMNDER

Du hittar mer information om föreningsbidrag på Nybro.se

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.

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 

https://nybro.se/uppleva-gora/foreningsverksamhet/foreningsbidrag/
http://nybro.se/
http://nybro.se/
http://nybro.se/
http://nybro.se/
http://nybro.se/
http://nybro.se/
http://nybro.se/
http://nybro.se/


NYBRO
STATION

W O R K S H O P  -  H Ö S T E N  2 0 2 0 
F Ö R D J U P A D  Ö V E R S I K T S P L A N

F Ö R  N Y B R O  S T A D  2 0 4 0

Så ska Nybro 
stad utvecklas
Resultat från Workshops med 
kultur- och idrottsföreningar 



D E L T A G A N D E 

SPF - Seniorerna Nybro 

Nybro Vikings 

Nybro IF 

Pukebergs BK 

Madesjö IF 

Nybro Slalomklubb 

Nybro Motorklubb

Nybro Innebandyklubb 

Workshops - 
Sammanställning 
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Inledning 
Nybro kommun tar fram en ny fördjupad översiktsplan för 
Nybro stad. En viktig del i arbetet med framtagandet av 
en fördjupad översiktsplan är invånardialogen. 

Under sommaren och hösten har det varit möjligt att 
besvara en enkät om hur Nybro ska utvecklas i framtiden: 
Under september månad hölls workshopar med 
föreningslivet i Nybro.

I september 2020 bjöd Nybro kommun in 
kulturföreningar och idrottsföreningar till workshopar 
kopplade till framtagandet av en ny fördjupad 
översiktsplan för Nybro stad. Workshopen med 
kulturföreningar genomfördes 2020-09-03 och med 
idrottsföreningar 2020-09-09. 

Workshoparna utgjordes av två stycken huvudsakliga 
delar, en del med fokus på var vi befinner oss i nuläget; 
2020 och en del med fokus på hur vi vill att Nybro ska 
utvecklas och hur vår stad ska se ut i framtiden med 
utblick mot 2040. 
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Så arbetar vi med era 
synpunkter 

Vi har fått in många spännande förslag och kloka synpunkter 
från er. I den fördjupade översiktsplanen arbetar vi med 
frågor som rör fysisk planering. Alltså hur vi kan utveckla 
Nybro stad genom att till exempel skapa mötesplatser, 
bygga nya vägar eller bostäder. 

Flera av era förslag kan vi använda i arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen. De förslag som vi inte kan ta 
med i planen skickar vi vidare till de personer som arbetar 
med just den frågan som förslaget gäller. 

De vanligaste anledningarna till att vi inte tar med ett förslag 
är för att det inte har med fysisk planering att göra. 
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”
Exempel på förslag 
”Ny konstgräsplan” 

”Fler isytor och ny träningshall” 

”Arenastad vid Åkrahäll” 

”Fler ytor/hallar för inomhusidrott” 

”Förbättra cykelväg till OG-hallen” 

”Kulturen mer synlig i staden” 

”Bättre kollektivtrafik kvällstid” 
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• Fler isytor 
• Fler inomhusytor för idrott
• 11-mannaplan och ny 

konstgräsplan 
•  Bättre kollektivtrafik 

Detta hade ni 
mest åsikter 
om
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Del 1 “Nuläge”  

Identifierade brister - nuläge (2020) 

Syftet med workshopens första del var att kartlägga nuläget, hur ser läget ut för 

föreningslivet i Nybro stad 2020? Andra frågor som lyftes under detta pass var 

bland annat: Vad saknas i Nybro stad idag? Hur kan kommunen och föreningslivet 

jobba för att utveckla Nybro? 

Under denna del lyfte många av er fram att ett av de största problemen i dagsläget 

är att få befintliga ytor att räcka till. För merparten av stadens idrottsutövare 

och föreningsaktiva är det idag svårt att hitta tider i de lokaler som uppfyller 

verksamhetens krav.

Flera av er ville också se fler spontanytor för idrott och bättre kommunikationer till 

och från de ytor och lokaler där föreningarna bedriver sin verksamhet. Vägen till 

OG-hallen framhöll flera av er som särskilt problematisk. Många ungdomar tar sig 

till OG-hallen på cykel och vägen fram till hallen saknar ett trafiksäkert alternativ för 

cyklister. 
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Del 2 “Utveckling & 
Framtid” 
Förslag till utveckling 

Syftet med workshopens andra del var att skapa en utblick mot framtiden. Hur 

ska Nybro stad se ut 2040? 

Detta pass utgjordes av två stycken stationer där deltagarna fick dela upp sig 

och sitta på en station i taget. På den ena stationen diskuterades frågor som 

berörde infrastruktur och på den andra stationen diskuterades utveckling och 

exploatering, det vill säga hur Nybro ska utvecklas och var utvecklingen främst 

ska ske.

Fler och större anläggningar för inomhus- och utomhussporter var det som de 

allra flesta av er valde att lyfta fram på frågan om hur Nybro skulle utvecklas till 

2040. Bland annat behövs fler isytor, fler 11-mannaplaner för fotboll och även fler 

hallar för inomhusidrott så som till exempel innebandy.

 

En arenastad där flera idrotter kan samlas var en spännande idé som också 

kom fram under denna del av workshopen, det fanns flera olika förslag på vad 

en sådan anläggning skulle kunna lokaliseras, Kungshall och Åkrahäll var två 

av de alternativen som lyftes fram. I övrigt framkom det att många av stadens 

idrottsverksamheter är beroende av en närhet till regionala kommunikationer, då 

flera utövare pendlar till Nybro från övriga länet.  
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Så fortsätter arbetet 
De synpunkter och förslag som inkommit under 
invånardialogen utgör det viktigaste planeringsunderlaget 
för den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad. 

Det material som vi har fått in genom invånardialogen 
kommer att bearbetas, en del av det underlag som vi 
har fått in kommer sedan att arbetas in i den fördjupade 
översiktsplanen. 

De synpunkter som inkommit under invånardialogen, men 
som inte kan behandlas i den fördjupade översiktsplanen 
kommer att tas omhand och vidarebefordras till de 
tjänstepersoner som hanterar respektive fråga. 

Den fördjupade översiktsplanen kommer att vara ute på 
samråd under maj-juni 2021. Under samrådet kommer 
det finnas möjlighet att tycka till om innehållet i den 
fördjupade översiktsplanen. 

Synpunkterna som kommer in under samrådet kommer 
sedan att arbetas in i den fördjupade översiktsplanen innan 
det återigen ställs ut för granskning innan den är redo att 
antas. 



TACK!  
Slutligen vill vi säga ett STORT TACK till er som var 
med under våra workshops. Ni har med era förslag 
bidragit till att forma framtidens Nybro stad! 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nybro Kommun 

Emmy
Philip 
Mathilda 
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Bilaga 2 - Förslag till lokalisering av discgolfbana i Svartbäcksmåla, Kärringryggen 


