
 

 

SPORT– OCH FRITIDSNYTT  
- februari 2019 
 
 

 
Nyhetsbrev till Nybro kommuns föreningsliv, 
ges ut av Samhällsbyggnad, Sport och fritid 
 

 

Föreningsbesök   
Sport och fritid gör årligen ett antal föreningsbesök för att uppdatera oss och lära känna det 
lokala föreningslivet bättre. Vi kommer att kontakta de föreningar som vi tänkt besöka under 
2019. Ni är självklart alltid välkomna att bjuda in oss till er förening, vi kommer gärna på ett 
besök i den mån vi har möjlighet. 

 

Bokningssystemet IBGO 
Nu har vi snart varit igång i ett år med det nya bokningssystemet Interbook GO (IBGO). 
Många av er föreningar använder systemet för att lägga bokningsförfrågningar och en del har 
varit inne och redigerat sina föreningsuppgifter. Vårt mål är att i takt med att bidragsdelen 
startas upp i IBGO (planeras till våren –19) så kommer vi stötta alla föreningar att göra både 
sina bokningsförfrågningar och bidragsansökningar via IBGO. Vi återkommer med mer  
information. 
 

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 kommunens 
hemsida under ”Uppleva och göra”. 
 
 

Enkätundersökning 2019 

Sport och fritid genomför kontinuerligt enkätundersökningar för att få ett stöd för verksam-
hetsplanering och prioriteringar. Under 2019 kommer Sport och fritid genomföra en enkätun-
dersökning riktad till privatpersoner, företag och organisationer som hyrt minst ett tillfälle i 
Sport och fritids anläggningar under 2018.  
 

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/bokningsregler-och-trivselregler-i-vara-anlaggningar/


 

 

E-post till 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  

 Funktionsmail till simhallen: 

simhall@nybro.se  

 

 

 

 
Gruppträning i Nybro simhall 

Är er förening intresserade av gruppträning? 
Kontakta simhallen för mer information och  
bokning. 
 
Besök gärna Nybro simhalls hemsida  
Där hittar du information så som priser, öppettider och 
aktuell information. 
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Strandvägens varmvattenbassäng 

Ni har väl inte missat att varmvattenbassängen kan 
bokas av både föreningar, privatpersoner, företag och 
organisationer? Är ni intresserade av att boka  
varmvattenbassängen kontakta Sport och fritid. 
 

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 tidsanvisningar-
na med eller utan klubba.  
Tider för allmänhetens åkning hittar ni på kommunens 
hemsida (uppdateras varje vecka).  
Glöm inte att på isen visar vi varandra respekt och är 
rädda om varandra. Och för din egen säkerhet  –  
använd gärna hjälm.  
 

Sportlov 

Vecka 8 är det sportlov i kommunen och som vanligt 
har föreningslivet hjälpt till med att få ihop ett spän-
nande program med många roliga aktiviteter.  
Ett stort tack till alla berörda!  
Programmet i sin helhet finns på kommunens  
hemsida 

http://nybrosimhall.se
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/ishallen-oppettider/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/


 

 

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. https://ibgo.nybro.se  

 

Vem ska vi kontakta? 

Det är viktigt att Nybro kommun 

har rätt kontaktuppgifter till er för-

ening. Vi skickar ofta information 

ut till föreningslivet både via e-

post och genom Nybro kommuns 

föreningsregister. Är ni osäker på 

vilka uppgifter som finns registre-

rad på er förening, kontakta Sport 

och fritid. 

Statusen på Grönmovallen och  
Åkrahälls konstgräs 

För aktuell status och information om planerna är  
spelbara på Grönmovallen och konstgräset vid Åkrahäll är ni  
välkomna att ringa Sport och fritids vaktmästare följande tider: 
Måndag – fredag efter kl. 14.00 
Lördag – söndag efter kl. 08.30 och så länge som det är  
verksamhet i Liljas Arena. 
Telefonnummer: 070-655 50 71 

 

Hjärtstartare 
Om er förening ska arrangera ett större arrangemang, sport-
evenemang eller något annat som drar mycket folk erbjuds ni  
möjligheten att gratis låna en hjärt-
startare av kommunen. Hjärtstartaren 
är även tillgänglig för uthyrning till  
privatpersoner och företag till en 
kostnad av 212 kr/dygn.  
Vill ni boka en hjärtstartare kontakta 
Sport och fritid. 
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Missa inte! 

 Lotteri 
Glöm inte att se över så att föreningens lotteritillstånd är  
godkänt. Har ni frågor angående lotterier kontaktar ni Erik 
Sandell på 0481-45 129 el. e-post: erik.sandell@nybro.se 

 

 Taxa 

Aktuell taxa för Sport och fritids verksamhetsområde hittar 
du på kommunens hemsida 
 

 Policydokument 
Glöm inte att skicka in aktuella policydokument gällande 
drog, mobning och integration. Gäller bidragsberättigade för-
eningar med ungdomsverksamhet. 

 

 Föreningsuppgifter 
Glöm inte att meddela Sport och fritid nya föreningsuppgifter. Går 
bra att informera via e-post till Sport och fritid eller använd  
följande blankett: uppgifter till föreningsregistret  

https://ibgo.nybro.se/
mailto:erik.sandell@nybro.se
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/taxor-sport-och-fritid/
https://nybro.se/wp-content/uploads/2014/11/Uppgifter-till-foreningsregistret-1.pdf


 

 

Nybro24 

Evenemangssidan Nybro24 är den självklara sidan när du vill veta vad som händer i Nybro 
idag, om en vecka eller i nästa månad. På Nybro24 samlas alla evenemang som sker i  
Nybro kommun på ett och samma ställe. Föreningar och arrangörer kan själva registrera 
evenemang på sidan. Besök gärna Nybro24                        

 

Nybro marknad  
Nybro Marknad 2019 äger rum fredagen den 3 maj. Föreningar som är intresserade av att 
medverka är välkomna att anmäla sig via Lions Clubs sida: 
http://e-clubhouse.org/sites/nybro/page-8.php  
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ELDSJÄLSPRISER 2019 
 
Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut  
eldsjälspriser för ett engagerat och förtjänstfullt arbete 
inom kultur, idrott och inom övriga föreningsområden. 
Snart är det dags igen och vi behöver nu er hjälp med 
att hitta årets pristagare till de tre eldsjälspriserna! 

Eldsjälspris - Kultur 

Du är välkommen att anmäla din kandidat till kultur-
sekreterare Barbro Hedenmalm på e-post:  
barbro.hedenmalm@nybro.se senast den 1 april 2019. 
Priset kommer ut delas ut på nationaldagen och består 
av blomster, diplom och 5 000 kr. 
 

Eldsjälspris – Idrott 

Du är välkommen att anmäla din kandidat senast den 1 
april 2019. Nomineringsblankett och stadgar hittar du 
på kommunens hemsida.  
Priset kommer att delas ut på Sveriges nationaldag 6 
juni och består av blomster, diplom och ett belopp (kr) 
på 10 % av prisbasbeloppet 2019. 

Eldsjälspris – Övriga 

Du är välkommen att anmäla din kandidat senast den 1 april 2019. Nomineringsblankett 
och stadgar hittar du på kommunens hemsida. 
Priset kommer att delas ut på Sveriges nationaldag 6 juni och består av blomster, diplom 
och ett belopp (kr) på 10 % av prisbasbeloppet 2019. 
 

Vid eventuella frågor om Eldsjälspris – Idrott och Eldsjälspris – Övriga  
kontakta Sport och fritid.  

https://nybro.se/uppleva-gora/nybro24/
http://e-clubhouse.org/sites/nybro/page-8.php
mailto:barbro.hedenmalm@nybro.se
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/eldsjalspriser-2019/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/eldsjalspriser-2019/


 

 

SVARTBÄCKSMÅLA AKTIVITETSOMRÅDE 
 

Aktuell information 
 
 

Informationsmöte om pågående projekt i Svartbäcksmåla, 
12 mars 2019 

Det är mycket på gång i Svartbäcksmåla under 2019. Genomförandet av handlingsplanen för ut-
veckling av Svartbäcksmåla fortsätter. Ett informationsmöte är planerat till tisdagen den 12 
mars, där Nybro kommun kommer att berätta mer om de pågående projekten i området.  
En officiell inbjudan till detta möte kommer att skickas ut till de föreningar som är aktiva i 
Svartbäcksmåla. Mötet är dock öppet för samtliga föreningar. 
 
Är er förening intresserad av att delta på mötet?  
Välkomna att kontakta Ylva Eriksson, Natur- och friluftsutvecklare, för mer information: 
ylva.eriksson@nybro.se  0481-453 65 

 
Program om Nybro kommuns natur- och friluftsliv  
Under våren 2019 startar arbetet med att ta fram ett natur- och friluftslivsprogram för Nybro 
kommun. Syftet med programmet är att beskriva hur kommunen planerar att bevara och utveckla 
Nybros natur- och friluftsliv. I detta arbete är vi från kommunens sida intresserade av att samla 
in kunskap och tankar gällande friluftslivets utveckling från intresserade föreningar. Mer inform-
ation om arbetet med programmet och om hur ni som föreningar kan bidra till detta kommer  
under året. 
 

Svartbäcksmåladagen 2019  
Årets Svartbäcksmåladag kommer att arrangeras lördagen den 7 september. Är er förening  
intresserade av att medverka anmäl ert intresse till fritid@nybro.se    

 
Besök gärna Svartbäcksmålas hemsida 
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mailto:ylva.eriksson@nybro.se
mailto:fritid@nybro.se
http://svartbacksmala.se/


 

 

 
 Nybro kommun och Smålandsidrotten bjuder in  

kommuns fotbollsföreningar till  
 

DIALOGMÖTE 
Torsdagen den 28 mars kl. 17.30 

Kommunhuset Balder 

 

Separat inbjudan skickas tillberörda föreningar. 

INFORMATION  FRÅN SMÅLANDSIDROTTEN 

Ledarcoach Småland 2019 
En ledarcoachsatsning i syfte att hjälpa föreningar att behålla och rekrytera ledare samt 
utveckla den idrottsliga verksamheten i föreningar med barn– och ungdomsidrott.  
Läs mer i bifogad inbjudan och information. 
 

 Riksidrottsmötet 2019 
Välkommen till riksidrottsmötet som i år arrangeras på Elmia i Jönköping, 24-26 maj.  

Läs mer i bifogad inbjudan. 

 
Idrottslyftet 2019 
I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan ut-

vecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få 

stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt specialidrottsförbund samt till 

Smålands-idrotten. Läs mer i bifogat informationsblad. 

 
  



 

 

Innan bidrag utbetalas ska föreningen ha skickat in föregående 

års medlemsstatistik, verksamhetsberättelse, balans- och resul-

taträkning samt av revisorer underskriven revisionsberättelse 

(enligt antagna riktlinjer för bidrag i TSN 2016-01-19, §6). 
 

 

Följande bidrag ansöks hos  
Samhällsbyggnadsnämnden: 
 

  LOK-stöd (Aktivitetsbidrag) perioden 1 juli - 31 december 

2018. Sista ansökningsdag 25 februari 2019. 

 LOK-stöd (Aktivitetsbidrag) för perioden 1 jan – 30 juni 

2019. Sista ansökningsdag 25 augusti 2019.  

 Lokalbidrag för 2018, sista ansökningsdag 1 mars 2019.  

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 2019.  
 Ränte- och energibidrag (allmänna samlingslokaler) till Fol-

kets Hus och Bygdegårdar för 2018, sista ansökningsdag 1 

mars 2019. 

 
Följande bidrag ansöks hos Omsorgsnämnden: 
 
 Lokalbidrag för pensionärsföreningar för 2018,  

sista ansökningsdag 1 mars 2019. Läs mer här. 
 

Följande bidrag ansöks hos Individ- och  
familjenämnden: 
 

 Lokal - och grundbidrag till handikapporganisationer för 

2018, sista ansökningsdag 2019. Läs mer här. 
 

Följande bidrag ansöks hos Kulturnämnden: 
 
 Bidrag till kulturföreningar och hembygdsföreningar. Bidra-

get söks på särskild blankett och föreningen ska samtidigt 
skicka in verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberät-
telse. Sista ansökningsdag 1 maj 2019. Läs mer här. 

 

Glöm inte att söka bidrag!  
 
Bidragsansö kan 
skickas till: 
 
Samhällsbyggnad 
Sport och fritid 
382 80 Nybro 

Riktlinjer öch  
bidragsblanketter 
hittar ni pa  Nybrö 
kömmuns hemsida.   
 
Bidragsfrågor besvaras av 
Liselott och Jenni på 
Sport och fritid. 

 

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/foreningsverksamhet/foreningsbidrag/pensionarsbidrag/
https://nybro.se/stod-omsorg/funktionsnedsattning/pensionars-och-handikappsbidrag/
https://nybro.se/uppleva-gora/evenemang-kultur/kulturbidrag/

