
SPORT– OCH FRITIDSNYTT 
Digitalt nyhetsbrev till det lokala föreningslivet

 
Sport- och fritidsnytt håller dig som förening i Nybro kommun uppdaterad kring

aktuell information som riktar sig till det lokala föreningslivet, allt ifrån bidrag,

kontaktuppgifter, föreningsträffar och  föreläsningar till  kommunens

utmärkelser och priser. Nyhetsbrevet riktar sig till de föreningar som hanteras

av samhällsbyggnadsnämnden Nybro kommun och som har en e-postadress

registrerad i det lokala föreningsregistret. Nyhetsbrevet utkommer två gånger

per år.
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FÖRÄNDRINGAR HOS SPORT OCH FRITID ADMINISTRATION
 

På sport och fritids administrations har det under sommaren skett en del förändringar. Den första
juni tillträde Jenni R Jonasson som ny sport- och fritidschef. Jenni efterträder Liselott Lindkvist
som avslutade en lång och trogen tjänst inom Nybro kommun, och som sport- och fritidschef i
maj. Ett stort tack till Liselott för hennes fina insatser för bland annat föreningslivet i Nybro
kommun. Jenni som har arbetet inom verksamheten som sport- och fritidskonsulent de senaste
fem åren är ett bekant namn för många föreningar. Den första september tillträdde Anders
Jansson rollen som sport- och fritidssamordnare. Även Anders är ett bekant namn för många
föreningar då han arbetet på anläggningssidan som vaktmästare under många år.  

Jenni och Anders tillsammans med övriga medarbetare inom sport och fritid ser fram emot ett
fortsatt gott samarbete med föreningslivet i Nybro kommun! 



Avbokningsregler

Fortsatt gäller undantag från

avbokningsreglerna (minst fem dagar innan

bokad tid). Dock måste föreningen meddela

avbokningen till sport och fritid. Gäller tills

vidare.

Årliga årsmötesdokument

Fortsatt dispens ges för att skicka in

årsmötesprotokoll, godkänd verksamhets-

ekonomisk- och revisionsberättelse, gäller

tills vidare.

FÖRENINGSLIV & COVID -19
Det här gäller just nu

NU DRAR IDROTTS- OCH

FÖRENINGSRÖRELSEN IGÅNG IGEN! 

 

Den 29 september togs en rad restriktioner

bort som bl.a. påverkat idrotten och

föreningslivet och vardagen kan sakta börja

återgå till det normala igen.  Pandemin är

dock inte över fullt ut och vi måste fortsatt

vara ansvarsfulla.

Nybro kommun vill rikta ett stort TACK till

alla föreningar runt om i  kommunen som

under pandemin har gjort det bästa av

situationen och i den mån det varit möjligt

erbjudit aktiviteter, inte minst för våra barn

och ungdomar. Föreningslivet har tagit ett

stort ansvar och den verksamhet som har

kunnat genomföras under dessa tuffa tider

har varit viktig och värdefull. Både för

möjligheten till fysisk aktivitet och

möjligheten till ett socialt sammanhang med

glädje och inspiration! 

Detta gäller i kommunala sport- och

fritidsanläggningar

Nu finns inte längre några särskilda råd,

rekommendationer eller föreskrifter för

idrottsföreningar och träningsanläggningar.

Detta innebär att det inte längre finns några

råd om begränsning till enstaka tävlingar

och mindre cuper. Fortsatt gäller att

trängsel ska undvikas och varje förening har

ansvar att motverka trängsel vid

verksamhet i kommunala sport- och

fritidsanläggningar. 

De allmänna råden är det nu som gäller. Läs

mer om dem på Folkhälsomyndighetens

hemsida. 

Omklädningsrum

Då vi alla fortsatt uppmanas att motverka

trängsel och hålla avstånd ber vi alla som

har möjlighet att byta om och duscha

hemma.

  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/nationella-allmanna-rad-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/


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 förening och
verksamhet. Är ni intresserade kontakta
biblioteket på e-post
agneta.bennsäter@nybro.se 

ALLMÄNHETENS ÅKNING ÖPPEN

Allmänhetens åkning i Liljas Arena är

gratis och öppen för alla som vill åka

skridskor. Öppettider för allmänhetens

åkning hittar du på nybro.se 

Schemat uppdateras varje vecka.

GRUPPTRÄNING I NYBRO SIMHALL

Är er förening intresserad av gruppträning

i Nybro simhall? Kontakta simhallen för

mer information och bokning. Nybro

simhalls hemsida

FÖRENINGSBESÖK & TRÄFFAR

På grund av coronapandemin har sport och

fritid inte kunnat genomföra några fysiska

föreningsbesök sedan 2019. 

Nya föreningsbesök planeras till våren

2021. Aktuella föreningar att besöka

kontaktas vid årskiftet.

Under hösten kommer föreningsträffar att

hållas med de lokala fotbollsföreningarna

(se sid. 4) samt föreningar i Nybro sporthall

och OG-hallen, separata inbjudningar

kommer.

 HÖSTLOVSAKTIVITETER

Höstlovet (läslovet) närmar sig (vecka 44,

1/11 - 7/11). Årets tema för lovet är idrott

och läsning. Detta kommer att

uppmärksammas på Nybro bibliotek den 

30 oktober. Vill er förening medverka

under dagen kontakta biblioteket på 

e-post hanna.annerstedt@nybro.se  

I vanlig ordning kommer tips på aktiviteter

att presenteras på Nybro kommuns

hemsida nybro.se/lov 

 

http://nybro.se/
http://nybro.se/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/sport-och-fritidsanlaggningar/ishall-isbana/allmanhetens-akning/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/sport-och-fritidsanlaggningar/ishall-isbana/allmanhetens-akning/
https://nybrosimhall.se/
mailto:hanna.annerstedt@nybro.se
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/


 

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.

Kompensationsstöd 

Föreningar och förbund har kunnat ansöka om

kompensationsstöd fram till och med april 2021. Då

restriktionerna fortsatt gälla i sin helhet i maj och juni

samt delvis i juli, augusti och september kommer

ytterligare kompensationsstöd fördelas. Ansökan är

öppen mellan 15 oktober och 26 oktober kl. 12.00.  Läs

mer på RFs hemsida

Var med och påverka den lokala idrotten! 

I oktober arrangeras Idrottsforum i Kalmar (20/10) och

Växjö (28/10). Idrottsforum är mötesplatsen för

idrottsföreningar och lokala politiker. Syftet är en

dialog kring den lokala idrotten. På Idrottsforum möter

företrädare för kommunens idrottsföreningar (ledare,

aktiva, funktionärer) politiker från de partier som är

representerade i kommunfullmäktige.

Läs mer på RF-SISU Smålands 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

Policydokument

Glöm inte att skicka in aktuella

policydokument gällande drog,

mobbning och integration.

Detta gäller bidragsberättigade

föreningar med ungdoms-

verksamhet.

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.

INVENTERING AV FÖRENINGSREGISTRET
Under 2022 kommer en inventering av Nybro kommuns föreningsregister att ske. Detta görs för att
föreningsregistret ska vara aktuellt och bestå av verksamma föreningar. Föreningar som idag är
registrerade i föreningsregistret kommer att bli kontaktade, i första hand via brev, med start
hösten/vintern 2021. Vid frågor kontakta sport och fritid  på e-post fritid@nybro.se 

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/
https://www.rfsisu.se/smaland/bidragochstod/anlaggningsstod/
https://www.rfsisu.se/smaland/bidragochstod/anlaggningsstod/
https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fone-lnk.com%2Fx1eA7wtQi6Ab6L3GNeGxo2-QXK-BFoXNyBCaNd_W1RH578L-SQOQgxY3Ik-pU8hY14uY8VCfLIVFuPDicDWwd_83w%2Fx1e8eoZvrYK2tjXfyzQ8YvxU16ErCuUz89yH4lFu74BtjgP_IQXLhBIQn8f5rVLvqeYvb3i0jJ9aqXCWf6meLOqxdlZdFRHHANizKKevz3zcAzCZbo-5A7alR9XcbwY_PwuNmDh28rTVZconu7cEsObKxGeyNRRaFiWh3nS7zTAExxgki5Cs7HU76becVdLucCZSYuSUHqooql375rUWk25Ymdmg6brulh4_x3JzgU77Fo%2Fx1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ%2F&data=04%7C01%7C%7Cfd197008e6904c4bcc7f08d9840a12b0%7C60cf1cc34bb24f6989c9722eaff12469%7C0%7C0%7C637686001070514379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qnknez5EIJZ2R9jBtcB15TkJIkd%2FFcOStjfixAMjdAI%3D&reserved=0
https://www.rfsisu.se/smaland/Nyheter/varanyheter/Nyhetslista/villduvaramedochpaverkadenlokalaidrotten
https://www.rfsisu.se/smaland/Nyheter/varanyheter/Nyhetslista/villduvaramedochpaverkadenlokalaidrotten
https://www.rfsisu.se/smaland/Nyheter/varanyheter/Nyhetslista/villduvaramedochpaverkadenlokalaidrotten
mailto:erik.sandell@nybro.se
mailto:fritid@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 L

PÅ GÅNG I SVARTBÄCKSMÅLA AKTIVITETSOMRÅDE

Dialogmöte 

Aktiva föreningar i Svartbäcksmåla kommer under 

hösten/vintern att bli inbjudna till dialogmöte för att 

diskutera upplägg och innehåll i den nya handlingsplanen som 

ska upprättas för Svartbäcksmålaområdets utveckling för åren 

2022-2026.

Våtmarksprojekt

Under förutsättning att Nybro kommun får de tillstånd och dispenser som krävs så

planeras det att anlägga en våtmark i det gamla grustaget vid Grönmovallen under

2022. Våtmarken kommer att bli ca 0,6 ha stor, med flacka stränder och ett antal

djuphålor. De uppgrävda massorna kommer att placeras i befintliga slänter i grustaget,

så inga massor kommer att köras bort från området. Kommunen har även beviljats 650

tkr i LONA-bidrag för projektet (Lokala naturvårdssatsningen via Länsstyrelsen). 

           Besök gärna Svartbäcksmåla aktivitetsområdes hemsida

.   

                                                                             
 FRILUFTSLIVETS ÅR - LUFTEN ÄR FRI

Friluftslivets år är inne på sin tionde månad och det 
har under året skett många aktiviteter kopplat till
natur- och friluftsliv runt om i landet och så även i
vår kommun. På  nybro.se  finns en samlingssida
där alla aktiviteter och evenemang som sker i
samband med Friluftslivet år publiceras.
Har ni i er förening en aktivitet eller ett evenemang
som ni vill publicera på sidan kontakta Linda Olsson
på naturenheten på e-post  linda.olsson@nybro.se

 
 
 

   
 

FOTBOLLSMÖTE 16/11
 

Sport och fritid bjuder in de lokala fotbollsföreningarna till en träff den 16 november 
kl. 18.00 på Arenahyllan i Liljas Arena. Fokus för träffen kommer att vara träningstider och
schemaläggning. 
Inbjudan har skickats ut via e-post till aktuella föreningar. Hör av er om ni saknar inbjudan. 
Osa senast 12 november till anders.jansson@nybro.se 

 

https://svartbacksmala.se/
https://svartbacksmala.se/
https://nybro.se/uppleva-gora/natur-friluftsliv/friluftslivets-ar-2021/
https://nybro.se/uppleva-gora/natur-friluftsliv/friluftslivets-ar-2021/
mailto:linda.olsson@nybro.se
mailto:anders.jansson@nybro.se
mailto:anders.jansson@nybro.se


GLÖM INTE ATT SÖKA BIDRAG!

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

25 februari 2022. Perioden 1 januari - 31 juni 2022. Sista ansökningsdatum 25 augusti 2022.

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 2021. Sista ansökningsdag 1 mars 2022. 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 2022. 

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

2021. Sista ansökningsdag  1 mars 2022.

FÖLJANDE BIDRAG HANTERAS AV  SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Du hittar mer information om föreningsbidrag på nybro.se

 

Sport– och  fritidschef
Jenni R Jonasson 
jenni.jonasson@nybro.se

Simhallschef
Michael Granstedt
michael.granstedt@nybro.se

Sport– och fritidssamordnare
Anders Jansson
anders.jansson@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 

Kontakta sport och fritid
 

Ni är alltid välkomna att kontakta sport och fritid om
ni har några funderingar eller frågor som rör 
idrotts- och föreningslivet i Nybro kommun.

https://nybro.se/uppleva-gora/foreningsverksamhet/foreningsbidrag/
mailto:jenni.jonasson@nybro.se
mailto:michael.granstedt@nybro.se
mailto:anders.jansson@nybro.se
mailto:roger.karlsson@nybro.se
mailto:fritid@nybro.se
mailto:fritid@nybro.se
mailto:ishall@nybro.se
http://nybro.se/
mailto:simhall@nybro.se
mailto:simhall@nybro.se

