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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 Nybro kommun, 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 

LOVAKTIVITETER - HÖSTLOVET
 

Om er förening planerar att arrangera kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga under

höstlovet vecka 44 kan kommunen hjälpa er att marknadsföra dessa via Nybro kommuns

hemsida.  Anmäl aktiviteter på Nybro.se 

 

31 augusti 2022

30 november 2022 

30 april 2023

FOND FÖR LANDSBYGDEN OCH FÖRENINGSLIVET I HELA NYBRO KOMMUN

Föreningslivet har under och efter coronapandemin haft det tufft ekonomiskt.

Därför beslutade kommunfullmäktige i juni att avsätta 4 000 000 kronor i en fond för

landsbygden och för föreningslivet i hela Nybro kommun.

Ansökningarna mottages tre gånger per år med följande sista ansökningsdatum:

Läs mer om fondens riktlinjer och ansökningsförfarande på Nybro.se 

Eventuella frågor skickas till e-post: kommun@nybro.se

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/lovaktiviteter/
https://nybro.se/nyhetsarkiv/fond-for-landsbygden-och-foreningslivet-i-hela-nybro-kommun/
https://nybro.se/nyhetsarkiv/fond-for-landsbygden-och-foreningslivet-i-hela-nybro-kommun/
mailto:kommun@nybro.se


VILL NI SYNAS I NYBRO KOMMUNS VÄLKOMSTPÅSE?

Som förening erbjuds ni att presentera er förening i den

välkomstpåse som alla nyinflyttade till Nybro kommun får.

Välkomstpåsen hämtas på Nybro bibliotek och innehåller

bland annat information från kommunen, från det lokala

näringslivet och föreningslivet. Är ni intresserade kontakta

biblioteket på biblioteket@nybro.se

FÖRENINGSBESÖK

Sport och fritid har under året återupptagit de fysiska föreningsbesöken. Höstens besök

är planerade men 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 kommunen har rätt kontaktuppgifter till er förening. Utskick med

information till föreningslivet sker ofta via föreningsregister eller via kontaktuppgifter

som finns angivna på respektive föreningar i registret. Därför kommer sport och fritid

under 2022 att inventera kommunens föreningsregister och säkerställa att

föreningsuppgifterna är korrekta. Registrerade föreningar kommer under året få ett

utskick med mer information. Vi ber er att ta er tiden att fylla i efterfrågade uppgifter. 
 

GLÖM INTE ANSÖKA OM FLAGGA
 

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år på

nationaldagen ut flaggor och fanor till

organisationer och föreningar. Fanorna och

flaggorna delas ut i samband med kommunens

aktivitet på Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Från Stiftelsen Sveriges Nationaldag kan föreningar

och organisationer ansöka om att få en flagga eller

en fana. Ansökan görs skriftligt på blankett senast

den 31 december för utdelning kommande år. Du

hittar ansökningsblankett på Nybro.se 

mailto:biblioteket@nybro.se
https://nybro.se/uppleva-gora/kultur/ansok-om-flagga/
https://nybro.se/uppleva-gora/kultur/ansok-om-flagga/


Ställ aldrig upp ytterdörrarna och se till att dörrarna stängs ordentligt
efter er.
Släcka efter er i de utrymmen där det inte är närvarostyrd belysning,
t.ex. i förrådsutrymmen, omklädningsrum och korridorer.
Duscha inte längre än nödvändigt.
Tänd inte upp mer i anläggningarna än nödvändigt.
Glöm inte lägga på bassängduken på Strandvägens varmvattenbassäng
när du badat klart.

VIKTIG INFORMATION TILL ER SOM HYR TIDER I DE KOMMUNALA
SPORT- OCH FRITIDSANLÄGGNINGARNA

Priset på energi är det högsta på länge och vi måste alla hjälpas åt att spara

på energikostnaderna i våra anläggningar. Därför ber vi alla som hyr tid i de

kommunala sport- och fritidsanläggningarna att tänka på följande:

Med anledning av de höga elpriserna kommer kommunen att from vecka 40

och tillsvidare stänga bastun i OG-hallen samt Nybro sporthall.

Gällande ytterdörrar
Att ytterdörrarna inte får ställas upp beror både på de höga energipriserna

men även för att inte obehöriga ska komma in i anläggningarna samt för att

hålla skadedjur som råttor borta från våra anläggningar. Om kommunen får

kännedom om att ytterdörren hålls öppen t.ex. med en sko eller stol kommer

en påminnelse gå ut till ansvarig kund, vid upprepad förseelser kommer

ansvarig kund att debiteras extra.

Tack, tillsammans kan vi göra skillnad!
 

 



VAD HÄNDER I ER FÖRENING?
 

I Nybro kommun finns över 250 registrerade föreningar. Med så många engagerade och

drivna människor finns det alltid något som händer. Vill du berätta om er förening? Passa

på att dela med er av det just ni gör! Vad är på gång just nu? Vad önskar ni av framtiden?

Vill ni efterlysa samarbeten med andra föreningar?

Hör av er till sport och fritid om ni vill ta chansen att synas i nästa Sport- och fritidsnytt. 

INFORMATION FRÅN RF-SISU

SMÅLAND

Idrottskonferensen i Växjö 12-13

november

Den 12-13 november är det dags för

idrottskonferens i Växjö där idrottsledare

har chans att träffas och inspireras över

idrottsgränserna. Anmäl dig till en helg med

spännande möten och intressanta

föreläsningar!

 

 

 

 

 

ALLMÄNHETENS ÅKNING LILJAS ARENA

Från och med vecka 40 är det åter dags för allmänhetens åkning i Liljas Arena. Åkningen

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 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.

 
GRUPPTRÄNING OCH PERSONLIG TRÄNING I NYBRO SIMHALL

Är er förening intresserad av gruppträning eller PT-träning (både i grupp eller individuellt)

kontakta personalen i Nybro simhall för mer information och bokning, simhall@nybro.se

Nybro simhalls nya hemsida.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Sök stöd för att utveckla er förenings barn- och

ungdomsidrott. Syftet med stödet är att skapa

förutsättningar för idrottsföreningar att

utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet

med Strategi 2025 i riktning mot visionen;

svensk idrottvärldens bästa. 

 

 
Läs mer på RF-SISU Smålands hemsida

https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/sport-och-fritidsanlaggningar/ishall-isbana/allmanhetens-akning/
mailto:simhall@nybro.se
https://nybrosimhall.se/
https://www.rfsisu.se/smaland


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 OCH ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Glöm inte att skicka in aktuella policydokument gällande drog, mobbning och integration.

Samt årsmötesprotokoll med sedvanliga handlingar, senast 30 dagar efter årsmötet.

Gäller bidragsberättigade föreningar.

INVESTERINGSBIDRAG 
Ni föreningar som har fått beviljade investeringsbidrag för 2022, kom ihåg att skicka in

redovisning senast den 30 november. Har ni frågor kontakta sport och fritid.  

ÖVRIGA FÖRENINGSBIDRAG
Det finns olika 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

Kom ihåg!

DAGS ATT SÖKA  LIONS
UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM FÖR 2022

Föreningar ta chansen att belöna era duktiga medarbetare!

Ansökan ska vara LC Nybro tillhanda senast den 31 oktober,
använd ansökningsblanketten som finns på LC Nybros
hemsida

mailto:erik.sandell@nybro.se
https://nybro.se/uppleva-gora/foreningsverksamhet/foreningsbidrag/
https://www.lionsnybro.se/bidrag-stipendier/


 
                                               Utegym i Örsjö
                                               Under våren har ännu ett utegym uppförts utanför Nybro stad, denna gång i                 
                                               Örsjö. Gymmet ligger vackert beläget intill badplatsen vid Örsjösjön och    
                                               alldeles intill Örsjö vandringsled och Strandängens idrottsplats med  
                                               fotbollsplan, boulebanor och parkering. 

Ny konstgräsplan
I oktober kommer samhällsbyggnadsnämnden ta beslut vart den nya konstgräsplanen ska
uppföras i Nybro stad. Om allt går som planerat kommer upphandling påbörjas under vintern 2022
och arbetet med att anlägga planen kommer ske under 2023.

Rismåla ridanläggning
Projektet med ny-, om- och tillbyggnad av Rismåla ridanläggning pågår för fullt och är nu inne i
sista etappen. Den första delen med nytt skötselstall, lösdriftshagar och tävlingsbana var klar och
togs i bruk strax innan sommaren. Den nya anläggningen beräknas vara helt klar i början av 2023.

Byte av sarg i Liljas Arena
Under sommaren har den gamla sargen i Liljas Arena bytts ut mot en ny så kallad flexsarg  som är
säkrare för de aktiva på isen. Den gamla sargen kommer att återanvändas i Bäckebo där en
gammal träsarg byts ut på is/multiplanen. 

Ny beläggning på friidrottsbanorna vi Åkrahälls IP
Under augusti har friidrottsbanorna vid Åkrahälls IP fått ny beläggning samt nya och fler
linjemarkeringar.  

Utomhussarg/spontanyta i Kungshall
I oktober kommer en utomhussarg att sättas upp i Kungshall. Ytan som kommer att användas som
både en träningsplan samt en spontanyta kommer att vara belyst och arbetet görs i samverkan
med Nybro Innebandyförening, Nybro Bostads AB, RF-SISU Småland och Nybro kommun.

Varmvattenbassäng
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i augusti att det inte blir en ny varmvattenbassäng i Nybro
utan att driva vidare befintlig varmvattenbassäng på Strandvägen med investeringar för underhåll.

Anläggnings-

nytt



Sommarlovsaktiviteter tillsammans med föreningar på flera platser i kommunen, 

Förslag på hur en lokal fritidsbank kan organiseras i Nybro kommun presenteras 

EN MENINGSFULL FRITID FÖR BARN OCH UNGA I NYBRO KOMMUN
 

Nybro kommun har under året startat igång projektet "Meningsfull fritid för barn och

unga". Projektet är ett uppdrag från kommunstyrelsen och baseras på en förstudie som

genomfördes hösten 2021. Projektet har som syfte att utveckla en inkluderande och

meningsfull fritid för barn och unga i hela kommunen. Fokus under projektets gång är en

god dialog och samverkan inom kommunkoncernens verksamheter, med andra aktörer i

samhället så som föreningslivet och såklart barn och unga själva.

Under våren har bland annat analys och samtal gjorts av undersökningen Lupp, (lokal

uppföljning av ungdomspolitiken) med ungdomar, politiker och tjänstepersoner. 

Projektet har också haft dialoger med fritidsgårdsverksamheter i kommunen.

Konkreta saker som redan nu har kommit en bra bit på vägen är följande:

som genomfördes med kommunala medel då statsbidrag inte fördelades i år.

av sport och fritid under hösten.

Projektet Meningsfull fritid kommer att löpa till 2023-12-31 och det lokala föreningslivet

kommer att vara en viktig part i kartläggningen av barn och ungas fritid i Nybro. 

Mer information kommer. 

 

 



 
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 

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.

mailto:jenni.jonasson@nybro.se
mailto:michael.granstedt@nybro.se
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mailto:fritid@nybro.se
mailto:fritid@nybro.se
mailto:ishall@nybro.se
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