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Sport- och fritidsnytt är ett nyhetsbrev med föreningsinfo för dig som är engagerad i Nybro

kommuns  föreningsliv. Nyhetsbrevet skickas ut av sport och fritid två gånger per år. 

Ta dig gärna tid att läsa igenom nyhetsbrevet så att din förening inte går miste om viktig

information.

SPORT– OCH FRITIDSNYTT 

Tack till alla er ideella föreningskämpar!

Coronapandemin har påverkat oss alla på olika sätt, både

föreningar, företag och kommuninvånare i Nybro kommun,

liksom i övriga Sverige och världen, har ställts inför stora

utmaningar.

Ni är många föreningar i kommunen som har drabbats hårt

under pandemin med mindre intäkter, inställd verksamhet,

färre medlemmar och klart begränsade möjligheter att

bedriva den ordinarie verksamheten. Under dessa

omständigheter har ni fortsatt värna era medlemmars

engagemang och med kreativa lösningar och en stark vilja

att erbjuda våra barn och unga en meningsfull fritid har ni

ställt om och tänkt nytt!

 Återigen, tack till alla er ideella föreningskämpar där ute, ni

gör ett väldigt bra och betydelsefullt arbete!

 



Avbokningar. Om avbokning av bokad tid i de

kommunala sport- och fritidsanläggningarna behöver

ske ska det from den 8/3 ske enligt antagna

avbokningsregler (minst fem dagar innan bokad tid).

Anstånd på 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.

Årliga årsmötesdokument. Fortsatt dispens ges för att

skicka in årsmötesprotokoll, godkänd verksamhets-

ekonomisk- och revisionsberättelse, gäller året ut.

FÖRENINGSENKÄT MED ANLEDNING AV
CORONAPANDEMIN

 

Under februari genomförde Nybro kommun en enkät-
undersökning i syfte att få en överblick över hur pandemin
påverkat det lokala föreningslivet*. 

Stort tack till alla föreningar som tog sig tid att svara på

enkäten. Genom de svar vi fått in har kommunen fått goda

förutsättningar att lära oss mer om det lokala

föreningslivet och er situation under pandemin. De

föreningar som besvarade enkäten kommer att få en

återkoppling på enkäten under mars månad.

STÖDÅTGÄRDER 

Under coronapandemin har ett antal stödåtgärder funnits

i syfte att hjälpa till att underlätta för föreningslivet och

sport och fritids kunder. Vissa av stödåtgärderna kvarstår

ännu och någon upphävs. Följande gäller från och med den

8 mars:

* Föreningar som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden.

mailto:fritid@nybro.se


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, från det lokala näringslivet

och föreningslivet. 

Som förening har ni också möjlighet att medverka i påsen

med information om er verksamhet. 

Är ni intresserade kontakta biblioteket på

biblioteket@nybro.se

FÖRENINGSBESÖK

Sport och fritid har för avsikt att återuppta de fysiska

föreningsbesöken under 2022. Vårens besök är planerade

och vi kontaktar de föreningar som vi önskar få besöka

under året. 

Ni är självklart alltid välkomna att bjuda in oss till er

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

möjlighet. 

INVENTERING AV NYBRO KOMMUNS

FÖRENINGSREGISTER

Det är viktigt att Nybro kommun har rätt

kontaktuppgifter till er förening. Utskick med information

till föreningsregistret sker ofta via föreningsregister eller

via e-post. Därför kommer sport och fritid under 2022 att

inventera kommunens föreningsregister och säkerställa

att föreningsuppgifterna är korrekta. Registrerade

föreningar i registret kommer under året att få ett utskick

med mer information.
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INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE FÖR SYNPUNKTER PÅ REMISSVERSIONEN

AV NATUR- OCH FRILUFTSLIVSPROGRAMMET 

I programmet finns målsättningar och strategier för kommunens arbete med

naturvårds- och friluftslivsfrågor. Delvis är programmet ett samlande dokument för

ställningstaganden från andra kommunala styrdokument, som exempelvis

översiktsplaner och policys. Programmets mål och strategier bygger på ambitionen att

uppnå de nationella miljökvalitets- och friluftslivsmålen.

I avsnittet för friluftslivet så finns det ett flertal nya målsättningar och strategier som

kommunen inte tidigare tagit ställning till. Underlag för många av ställningstagandena

finns i form av bilagor i programmet.

Föreningar som har intresse kring natur och friluftsliv

är välkomna på informationsmöte den 29 mars

klockan 18 i kommunhuset Balder eller online via

Microsoft Teams. Annmäl er senast den 22 mars till

linda.olsson@nybro.se

Remisstiden är till och med den 5 april 2022.

Synpunkter eller kommentarer på programmet skickas

via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se (ange

diarienummer TS-2016-694).

Länkadress till Remiss Natur- och friluftslivsprogam:

https://nybro.se/wp-content/uploads/2022/02/NFP2-

Layout-220118-v2-remiss.pdf

mailto:linda.olsson@nybro.se
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ÅTERSTARTSSTÖD 

Syftet med "Projektstöd IF Återstart" är att stimulera

en uppstart av verksamhet efter coronapandemins

effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska

säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att

rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Läs

mer om återstartsstödet på RF SISU Smålands

hemsida.

   
 

TAXOR FÖR KOMMUNALA SPORT- OCH

FRITIDSANLÄGGNINAR 2022

Taxor för de kommunala sport- och

fritidsanläggningarna höjs årligen från och med den

1 januari enligt prisindex kommunal verksamhet

(PKV). Taxan för Strandvägens varmvattenbassäng

höjs den 1 juli med enligt PKV. Läs mer om  taxor för

kommunala sport- och fritidsanläggningar på Nybro

kommuns hemsida.

GRUPPTRÄNING I NYBRO SIMHALL

Är er förening intresserad av gruppträning

tillsammans med personalen i Nybro simhall och

Actic?

Kontakta simhallen för mer information och bokning

simhall@nybro.se 

Besök gärna Nybro simhalls nya hemsida.

Det finns flera bidrag för er som förening att söka,

allt från övergripande bidrag till mer specifika

beroende på vilken föreningskategori ni tillhör och

vilken typ av verksamhet som föreningen bedriver.

Läs mer om föreningsbidrag på Nybro.se

FÖRENINGSBIDRAG

https://www.rfsisu.se/smaland/bidragochstod/aterstartsstod/
https://nybro.se/kommun-politik/ekonomi-budget/taxor-avgifter/
mailto:simhall@nybro.se
https://nybrosimhall.se/
https://nybro.se/uppleva-gora/foreningsverksamhet/foreningsbidrag/


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 med ideella krafter arbetar

med föreningens bästa för ögonen. 

Nominera en eldsjäl via e-tjänsten på Nybro kommuns hemsida.

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.

https://nybro.se/kommun-politik/framtid-utveckling/utmarkelser-priser/
mailto:erik.sandell@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

 

 

 
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 

T I P S A  O S S !
H ö r  g ä r n a  a v  e r  o m

n i  h a r  n å g r a
f u n d e r i n g a r ,  t i p s

e l l e r  i d é e r  p å
i n n e h å l l e t  i  n ä s t a

s p o r t -  o c h
f r i t i d s n y t t .

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.
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