
SPORT– OCH FRITIDSNYTT 
Nyhetsbrev till Nybro kommuns föreningsliv

Aktuell information

Från och med vecka 38 är det åter dags för allmänhetens åkning i

Liljas Arena. Åkningen är gratis och alla är hjärtligt välkomna. 

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  – använd gärna hjälm.

 

ALLMÄNHETENS ÅKNING I LILJAS ARENA

September 2019

I detta nummer kan du läsa om det

stundande Draghunds VM i

Svartbäcksmåla, arbetet med att

anlägga utegym i  Alsterbro och

Orrefors, rökfria idrottsplatser,

Nybro kommuns sport- och

fritidsprogram och mycket mer.

Från 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som innebär utökat

rökförbud, bland annat vid idrottsanläggningar. Nybro kommun

ansvarar för att informera om rökförbudet på de anläggningarna

som kommunen ansvarar för. För er som har föreningsägda

anläggningar har Smålandsidrotten tagit fram en affisch/skylt

som ni kan sätta upp vid er idrottsanläggning. Ni hittar affischen

och kan ladda ned den i A3-format (pdf) här.

 

RÖKFRITT PÅ IDROTTSPLATSER

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.

TIPSA OSS!

Läs mer om den nya tobakslag på Folkhälsomyndigheten.se  

 

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/ishallen-oppettider/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/ishallen-oppettider/
http://www.smalandsidrotten.se/varanyheter/Nyheter/1juliblirrokningforbjudetpaallaidrottsanlaggningar
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/nya-rokfria-miljoer/rokforbud-pa-inhagnade-idrottsanlaggningar-utomhus/


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

Snart är det dags för höstlovet. Berätta gärna vad er

förening  tänkt ha för aktiviteter under höstlovet vecka 44. 

På Nybro.se kommer alla anmälda lovaktiviteter att

publiceras och de kommer även spridas via kommunens

sociala medier (facebook och instagram). Ni anmäler er

lovaktivitet via kommunens webbformulär. 

 

HÖSTLOVSAKTIVITETER

Sport och fritid gör årligen ett antal föreningsbesök för att

uppdatera oss och lära känna det lokala föreningslivet

bättre. Höstens besök är planerade och vi kontaktar de

föreningar som vi önskar få 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. 

 

FÖRENINGSBESÖK

Från och med 1 juni 2019 bevakar Q-Park AB parkering och

övriga ytor kring Nybro Simhall (Staren 5), Nybro Sporthall

(Sporthall 1) samt Bowlinghallen (Staren 5). Felparkerade

bilar kommer bötfällas enligt fastslagen taxa. 

För allas säkerhet var vänlig respektera

parkeringsanvisningarna och påminna gärna föräldrar,

ledare, medlemmar o.s.v. i er förening om detta.

 

PARKERINGSBEVAKNING VID NYBRO SPORTHALL 

OCH SIMHALLEN

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

 

NYBRO24 - MISSA INTE ATT LÄGGA UPP ERA

ARRANGEMANG

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/bokningsregler-och-trivselregler/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/ishallen-oppettider/
https://nybro24.se/


LIONS STIPENDIER
 
FÖRENINGAR TA CHANSEN ATT BELÖNA ERA
DUKTIGA MEDARBETARE

Ungdomsledarstipendium

Detta stipendium vill uppmärksamma och belöna

redan gjorda insatser inom någon art av

ungdomsverksamhet, och/eller stimulera till

fortsatt engagemang  som ungdomsledare och

därigenom bidra till att i positiv anda fostra de

unga i vår kommun. Kandidat bör antingen– på sin

fritid ha varit verksam som ungdomsledare under

längre tid, med goda vitsord och resultat, eller–

befinna sig under utbildning för någon art av ideell

verksamhet bland ungdom, efter att ha visat goda

anlag för sådant arbete.Verksamheten skall vara

opolitisk och icke yrkesmässig. 

 

Kulturstipendium

Detta stipendium vill premiera den som utövar,

eller länge har utövat, en inom kommunen

uppskattad verksamhet av kulturell eller

konstnärlig art. Arbetet kan ha skett inom en

förening eller på enskilt initiativ och kan även avse

hjälp till utbildning inom musik, konst,

konsthantverk mm. 

Stipendierna består av vardera– en penningsumma

om 5000  kronor– jämte en minnessak. Uttagning

sker genom LC Nybros allmänna möte, efter

förslag från klubbens tipendiekommitté. 

 

Stipendiet utdelas i samband med luciakröningen.

Ansökan ska vara LC Nybro tillhanda senast den

31 oktober, använd blankett som du hittar på Lion

Nybros hemsida

 

 
PROJEKT PÅ GÅNG

Utegym
Arbetet med att anlägga två utegym, ett i Alsterbro och
ett i Orrefors har påbörjats med projektering av
markarbetet. Utegymmet i Orrefors är beräknat att
vara klart innan årsskiftet. I Alsterbro är
markförhållandena något mer svårarbetade och
därmed kommer det att ta lite längre tid innan
utegymmet är på plats. Till våren 2020 beräknas
gymmet vara klart i Alsterbro. Planen är att det ska
uppföras fler utegym runt om i de mindre orterna i
kommunen under de kommande åren. Ett arbete inom
ramen för sport– och fritidsprogrammet för Nybro
kommun. Kontaktperson: liselott.lindkvist@nybro.se
 
Rismåla ridanläggning
Projektet med om- och nybyggnad av ridanläggningen i
Rismåla har påbörjats med en översyn av kostnader för
underhåll och investeringar. 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 har startat upp och ett
första startmöte har genomförts. 
Kontaktperson: michael.granstedt@nybro.se 

 

https://e-clubhouse.org/userfiles/17901/file/Stipendieansokan-2019(1).pdf


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

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 

 

MISSA INTE!

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. 

 

BOKA TIDER I VÅRA ANLÄGGNINGAR

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.

 

VEM SKA VI KONTAKTA?

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


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

SVARTBÄCKSMÅLA AKTIVITETSOMRÅDE

Aktuell information

 

Den 23-27 oktober står Nybro Draghundsklubb som arrangör

för Draghunds-VM i Svartbäcksmåla. 

Mellan 600 och 700 tävlande från hela världen väntas komma

till Nybro i oktober för att tävla i mästerskapet.

Invigningen sker på torget den 23 oktober och själva

tävlingsdagarna startar dagen efter. 

Men redan en till två veckor innan mästerskapet drar igång

förväntas de första tävlande anlända till Nybro och

Svartbäcksmåla.

DRAGHUNDS VM

 

Arrangörerna för Svartbäcksmåladagen vill rikta ett stort

tack till alla de föreningar som var med och visade upp

Nybros rika föreningsliv den 7 september.

Svartbäcksmåladagen beräknas i år ha lockat omkring

1400 besökare vilket är nytt rekord. 

På återseende år 2020!

 

 

SVARTBÄCKSMÅLADAGEN 2019 

- STORT TACK FÖR I ÅR

Besök gärna Svartbäcksmåla aktivitetsområdes hemsida

 

 

Nu är det inte många dagar kvar innan värmestugan i

Svartbäcksmåla står färdig efter renoveringen. Efter

besiktningen den 7 oktober är målet att inom kort kunna

öppna omklädningsrum och toaletter för alla besökare i

Svartbäcksmåla.

 

 

VÄRMESTUGAN ÖPPNAR I OKTOBER

I början av november invigs tre nya mountainbikeleder i

Svartbäckmåla tillsammans med den nyanlagda

teknikbana och Flow-trail. Alla MTB-leder, gamla som nya,

får under hösten ny skyltning. Mer information om

invigningen kommer under hösten. 

 

 

INVIGNING AV NYA MOUNTAINBIKELEDER

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

För att underlaget på en konstgräsplan ska ha de önskade

egenskaperna fylls planen med stora mängder

fyllnadsmaterial, oftast i form av granulat.  Granulat innebär

miljörisker eftersom mikroplaster inte bryts ned naturligt och

granulat riskerar att spridas med regnvatten, snöröjning och

spelare till dagvattenbrunnar och omgivande natur. 

Hjälp oss minska spridningen av granulat genom att tömma

skorna och borsta av dig granulat innan du lämnar planen och

genom att sprida informationen vidare till dina lagkamrater. 

KONSTGRÄSPLANER & MILJÖ 

Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden,

distriktsidrottsförbunden och landets alla

idrottsföreningar gör stora insatser för samhället och vår

miljö. Med utgångspunkt i idrottens idéprogram Idrotten

Vill och Strategi 2025 har RF och SISU fattat beslut om ett

hållbarhetsramverk som gör det möjligt att växla upp

arbetet och på ett strategiskt sätt bidra ytterligare till en

mer hållbar värld.

Vill er förening veta mer om RF och SISU:s

hållbarhetsarbete och ta del av policydokument, 

strategiska fokusområden och andra dokument  som kan

användas som stöd och inspiration kan ni gå in på

Riksidrottsforbundet.se

EN HÅLLBAR IDROTTSRÖRELSE

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till
samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och 
mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. 

Mål 3: Hälsa och välbefinnande Globalamalen.se 

 

På kommunfullmäktige den 16 september togs beslut

om Sport- och fritidsprogram för Nybro kommun 2019

-2023. Programmet uttrycker viljeinriktning för utveckling

inom sport och fritid och är utgångspunkt till den

handlingsplan som nu håller på att tas fram. 

Att genom sport- och fritidsaktiviteter bidra till en bättre

folkhälsa, ökad trivsel och meningsfull fritid för kommunens

invånare är en betydelsefull del i ett attraktivt Nybro

kommun.

Här spelar föreningslivet en stor roll. Som exempel

genomför 50 idrottsföreningar årligen mer än 10 000

aktiviteter för dem som är mellan 7 och 25 år i Nybro

kommun.   

Det handlar också om att skapa förutsättningar för

spontanidrott, föreningslivet och sport- och

idrottsanläggningar. Här finns även andra ingångar som till

exempel integrations- och jämställdhetsperspektivet. 

 

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

Nybro.se

 

SPORT- OCH FRITIDSPROGRAM FÖR NYBRO KOMMUN 

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.

 

ÅTERBRUKET  - GER MÖBLER OCH INVENTARIER EN

ANDRA CHANS

SMÅLANDSIDROTTEN - 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
Smålandsidrotten
marcus.johansson@smalandsidrotten.se  
 

https://idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/hallbarhet/
https://nybro.se/uppleva-gora/sport-och-fritidsprogram-for-nybro-kommun-2019-2023/


Glöm inte att söka bidrag!

Innan bidrag utbetalas ska föreningen ha skickat in föregående års
medlemsstatistik, 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.

Läs mer här.

 

 

 

FÖLJANDE BIDRAG ANSÖKS HOS  OMSORGSNÄMNDEN:

* Lokalbidrag för pensionärsföreningar för 2019,

sista ansökningsdag 1 mars 2020. Läs mer här.

 

 

 

FÖLJANDE BIDRAG ANSÖKS HOS  INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN

* Lokal- och grundbidrag till handikapporganisationer för 2019, sista

ansökningsdag 2020. Läs mer här.

 

 

 

FÖLJANDE BIDRAG ANSÖKS HOS  KULTURNÄMNDEN:

* Bidrag till kulturföreningar och hembygdsföreningar.  

Sista ansökningsdag 1 maj 2020. Läs mer här.

 

 

 

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/evenemang-kultur/kulturbidrag/

