Upplev
Nyköping
och låt dig
inspireras!
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Nyköpings skärgård är en av
ostkustens vildaste. Här finns
många platser att utforska!

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i
sökfältet och ladda ner appen till din smartphone eller
surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna med
GoZee-ikonen.

360º
panorama

Foto
galleri
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Webbikon
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Nyköping
vid havet
Nyköping är en välbevarad stad med en anrik
historia, belägen vid den sörmländska kusten.
Just vattnet har en väldigt naturlig plats här, då
Nyköpingsån ringlar sig genom staden. I vår
kommun finns också skärgård, som erbjuder
naturupplevelser året runt.
I Nyköping finns massor att se och göra. Här kan
du strosa på egen hand längs kultur- och skulpturstråk och stanna upp vid historiska platser.
I omgivningarna finns vandringsleder, berg att
klättra i och kajaker att hyra. Upplev slott, fynda
på auktion eller cykla på svindlande landsvägar.
I centrala Nyköping bor ungefär 38 000 personer och i hela kommunen cirka 55 000. Småorterna runt Nyköping är Stigtomta, Nävekvarn,
Jönåker, Tystberga, Stavsjö och Ålberga.
I denna broschyr kan du läsa mer om allt som vår
kommun har ett erbjuda!

www.byggmastarna.com
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Nyköpings kommun har haft den största
ökningen av bostadsbyggande i Sverige
under den senaste tioårsperioden
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Allt under
samma tak
Bank. Försäkring. Fastighetsförmedling.
Nyköping Västra Storgatan 4, 0155-48 40 00, lfs.se
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Du även kan utforska Nyköping från
ovan. Kråkberget och Ryssbergen
är de bästa utsiktsplatserna!

www.nyvk.se

Upptäck ditt
Nyköping och låt
dig inspireras!
Är du sugen på en mysig utflykt med familjen?
Eller vill du hitta på något roligt med tjejgänget?
I Nyköping finns ett utbud av aktiviteter för alla
smaker, det är bara att välja och vraka!
I Nyköping är det nära till skärgården, restauranger, shopping och kulturupplevelser. Längs
Västra Storgatans shoppinggata flanerar du
mellan gallerior och butiker. Östra Storgatan
når du även med bil, här finns småbutiker med
inredning, konst och kläder.
Under sommaren lever hamnen upp med
restauranger och hantverksbutiker längs kajen.
Skärgården är vacker året om. Ett härligt sätt
att upptäcka den är i kajak, då den är rik på öar
och glest befolkad med stor chans att se både
sälar och örnar. Vi har också flera båtklubbar,
Sörmlandsleden, 50 mil ridled, 95 mil cykelleder
och 63 golfhål.
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www.lindbergsvvs.se

Gustafsbergsstigen 4, 611 65 Nyköping
Måndag-fredag 10-19 • Lördag-söndag 10-17

Känn historiens
vingslag!
Nyköping grundades år 1187 och är en av
Sveriges äldsta städer. Här har kungar bott genom historien, exempelvis Karl IX som byggde
upp Nyköpingshus till ett vackert renässansslott under 1500-talet. Nyköpingshus finns
fortfarande kvar som landmärke och efter två
stadsbränder är det idag Kungstornet och de
vackra murarna som berättar om det som hänt
här. Nyköpings Gästabud år 1317 är bara ett
exempel, då Magnus Ladulås tre söner gjorde
upp om makten. Varje sommar har du chansen att återuppleva just Nyköpings Gästabud,
genom en teateruppsättning som spelas på
Nyköpingshus.

Sörmlands museum
I Nyköpings västra hamn ligger Sörmlands
museum. Det är en spännande, kreativ och händelserik mötesplats för alla, stora som små. Här
erbjuds olika utställningar, evenemang, kurser,
möten, öppna samlingar och mycket mer.

Kulturstråket
Kulturstråket är en oas längs Nyköpingsån.
Vandra längs stråket och upplev musik, konst,
skulptur, föreläsningar och cafébesök. Här
erbjuds evenemang och oväntade möten.

Varuhuset NK hade sin möbelproduktion i Nyköping
under större delen av 1900-talet? Gör ett besök i NKvillan, som står som symbol för ett gediget hantverk
på samma plats där möbelverkstäderna en gång låg.

www.nyvest.se
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Natur- och
äventyrsupplevelser för
hela familjen
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Svindlande landsvägar, klippor vid havet och naturreservat med en unik karaktär. I Nyköpings
kommun har naturen en mångfald, som öppnar
upp för stora möjligheter.
I Nyköping finns 44 naturreservat avsatta för
att skydda värdefull natur. Reservaten bjuder på
upplevelser i allt från ängsmarker och barrskogar till skärgårdsöar. Naturreservatet Labro
ängar ligger intill Nyköpings tätort. Labro är ett
kuperat landskap med öppna ängs- och betesmarker, före detta åkrar och mindre höjder med
träd och buskar. Ett annat populärt utflyktsmål
är Stendörren, som ligger vid Östersjöns strand.
Här finns Naturum där du kan lära dig mer om
Östersjön och skärgårdens natur, miljö och
kulturhistoria.
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Sörmlandsleden består av 100
mil vandringsled uppdelad på
lika många etapper.

Sörmlandsleden
Vandringsleder och cykelleder finns det gott
om i Nyköpings kommun. Sörmlandsleden tar
dig genom djupa skogar, upp på branta klippor
och till vackra platser du annars aldrig skulle
se. Njut av storslagen havsutsikt och mysiga
matsäcksställen.
Längs leden finns mer än 50 skärmskydd där
man kan sova och även göra upp eld. Du väljer
hur du vill vandra, från att gå en rundslinga med
start och mål på samma ställe till en vecka i
skogen.

UNGDOMLIG ENTUSIASM,
GEDIGEN ERFARENHET
OCH GENUINT HANTVERK
BYGG OCH KAKEL AB NYKÖPING
– MED KUND OCH KVALITET I FOKUS

0155-60 61 50
www.nykopingbyggkakel.se
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Mat för alla tillfällen!

Ni fixar festen så gör vi maten.
Vi levererar god vällagad mat till både företag och
privatpersoner!
0739-47 52 16 • info@matmattes.se • www.matmattes.se

Nyköping – en
idrotts- och
hälsokommun!
I Nyköpings kommun satsar vi verkligen på
idrott och hälsa, på flera olika fronter. Till exempel kommer vi under 2019 att stå värd för SM i
cheerleading, rally, pickleball och juniorishockey.
Flera av arrangörerna är återkommande, vilket
visar att vi är en uppskattad evenemangsstad
som klarar av stora tävlingar och mästerskap.
Vi erbjuder också våra kommuninvånare stora
möjligheter till att idrotta och att leva hälsosamt.
Här är det nära till löparspår, rekreationsområden
och toppmoderna anläggningar.
I Nyköpings innerstad finns hela 16 gym,
vilket faktiskt är fler än antalet pizzerior!
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Pickleball är en
blandning mellan
tennis, bordtennis
och badminton.

Vi har mat för alla i olika sammanhang.
Vi kan leverera helhetslösningar just för lägerverksamhet,
företag, privatpersoner och föreningar.

Vi är en pålitlig leverantör som ger bra service!
www.pauscatering.se
Tel 070-714 83 32 | kontakt@pauscatering.se
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15 000 personer gjorde sin
värnplikt på F11 fram till
nedläggningen av flottiljen 1980.

Ett rikt
föreningsliv
byggt på ideellt
engagemang
Att vara engagerad i en förening ger både
utveckling och välmående och alla som vill
ska kunna ta del av det. I föreningarna finns
utrymme för skapande, kreativitet och fysisk
rörelse. Föreningslivet främjar också den sociala
sammanhållningen och motverkar utanförskap.
I Nyköping finns det massor av aktiviteter att
syssla med på fritiden. Kommunen har närmare
400 föreningar, med totalt cirka 50 000
medlemmar.
Bakom dessa siffror döljer sig ett stort ideellt
engagemang, som för föreningslivet framåt.
Stadsvakten, Nyköpings kulturarvsmuseum,
drivs helt ideellt av föreningen Stadsvakten.
Museet bjuder på intressanta utställningar och
spännande föreläsningar. Även F11 Museum,
Sveriges flygspaningsmuseum, på Stockholm
Skavsta flygplats drivs av ideella krafter. Bakom
museet, som bland annat rymmer tre unika
flygsimulatorer, står Nyköpings Flyghistoriska
Förening.

VILL DU FÅ IHOP TILL
K O N TA N T I N S AT S E N ?
hsb.se/bospara
Swedbank är kontoförande bank för HSB:s bosparande. Enligt beslut
av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av
den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin
sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar
högst 950 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar
från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen
beslutat att garantin ska träda in.
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Kontakta oss:
0155-28 20 90
nykoping@friluftsframjandet.se
www.friluftsframjandet.se/nykoping

Ryssbergsbacken
Långfärdsskridskor
Naturutflykter
Bytesmarknader
Kajak
Mulle
Längdskidor
Motionsspår
MTB spår
Fest- och konferenslokal
Övernattning
Naturreservat

Vi satsar på
våra barn och
ungdomar
Att vara ung ska vara roligt! I Nyköpings
kommun arbetar vi för att skapa kreativa och
inspirerande miljöer för barn och ungdomar.

Barnkulturcentrum
Barnkulturcentrum erbjuder barn och föräldrar
en spännande och varierande verksamhet. I den
mysiga skaparverkstaden trivs hela familjen.
Här är det fullt av kreativa aktiviteter, ledda av
olika konstnärer som inspirerar med nya material och idéer, varje vecka!

Temalekparker
Ta en tur i en rymdraket, lyssna på spökhistorier
eller hälsa på en dinosaurie. I Nyköping finns
sex temalekparker, utrustade med massor av
spännande saker.
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Alla kommunala låg- och mellanstadieskolor har en egen skolskog.
En del skolor har byggt och
underhåller sina skolskogar själva.

Nyköpings Enskilda Gymnasium
och Nyköpings Enskilda Grundskola
Vi sätter det lustfyllda lärandet, hälsan och hållbar
utveckling i fokus. Tillsammans upplever, undersöker
och upptäcker vi i en trygg och trivsam miljö.
Grundskolan erbjuder utbildning för elever i årskurs 6-9.
Gymnasieskolan erbjuder ekonomiprogrammet,
samhällsvetenskapsprogrammet och
naturvetenskapsprogrammet.
Våra elever ska lämna skolan med mycket goda
kunskaper och stor framtidstro!

Välkommen att kontakta oss!
Grundskolan: info@enskildagrund.se
Gymnasieskolan: info@nykopingsenskilda.se
www.nykopingsenskilda.se

Nyköpings
Arenor –
toppmoderna
och med ett
perfekt läge

18 19

På Rosvalla ryms
26 olika föreningar
under samma tak.
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En timme till Stockholm, sju minuter till Stockholm Skavsta flygplats och med närhet till
både Norrköping och Linköping. Till Nyköpings
Arenor är det aldrig långt, dessutom är arenamiljöerna toppmoderna. Här finns möjligheter
och flexibilitet att arrangera en rad evenemang,
från sportcuper och läger till konserter och
teaterföreställningar.

Culturum

Nyköpings Teater

Rosvalla

I kulturkvarteren i Nyköpings stadskärna ligger Culturum, kulturhuset
med både konsertsal och stadsbibliotek. Hit kommer de största artisterna, men också mindre sällskap
kan boka de fina lokalerna.

I Teaterparken ligger Nyköpings Teater,
den renoverade 1800-talspärlan
med röda sammetsstolar och
atmosfär. Här arrangeras teaterföreställningar, konserter, föreläsningar, stand-up och biovisningar.

I Rosvalla finns 42 000 kvadratmeter yta fördelat på åtta hallar.
Landskamper, kongresser, tv-inspelningar eller Melodifestivalen,
här går det mesta att arrangera.

Ring eller maila för kostnadsfri offert.
Vid beställning av fönster ingår nya persienner.
0155-21 50 90, 0708-48 90 99,
gronqvist@allt2.se

Etablerat 1997

Svensktillverkade
fönster anpassade för
nordiskt klimat.

2019 är det tredje gången
som Melodifestivalen
kommer till Nyköping
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Vi har allt för ditt
Bygg & måleriprojekt

Arnöleden 1 Nyköping
Vard. 06.30-18.00
Lörd. 9.00-15.00
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Det finns över 3 300 företag i
Sörmland som arbetar med mat
från jord till bord. De omsätter
över 6 miljarder kronor.

Gårdsbutiker
med lokala
läckerheter
Sörmland anses redan idag vara en av Sveriges starkaste matregioner, med goda förutsättningar att producera mat från jord till bord. Vi
har bördiga jordar, närhet till stora marknader
och inte minst drivna entreprenörer och duktiga mathantverkare. Intresset för mat och dryck,
närodlat och ekologiskt, är därför större än
någonsin. För att tillgodose konsumenternas
behov jobbar länets mataktörer på högvarv.
Den som vill ha det lilla extra när det gäller
grönsaker, kött och mathantverk ska ta en tur
bland gårdarna i Nyköpings kommun. Många
har små gårdsbutiker där de säljer sina egna
produkter.

Lägenheter i alla

Vi vet. Att gilla läget är viktigt. Så vad föredrar du?
Nyköpingshem har en stor variation av bostäder. Som Nyköpings största hyresvärd, i
och tänker göra så i 70 år till. Minst.
Vill du bo i centrum med närhet till affärer, nöjen och service har vi läget.
Vill du hellre söka lugnet och närheten till naturen utanför stadskärnan har vi läget.
Behöver du stora ytor och många rum, eller en liten lättskött lya? Vi har läget.
Lockar nybyggt eller sekelskiftescharm mest? Vi har det och allt däremellan.
På vår hemsida kan du botanisera bland våra lägenheter, våningar, hus och radhus.

www.nykopingshem.se

Nyköpings Arenor, Nyköpings kommun,
611 83 Nyköping, 0155-24 89 10
nykopingsarenor@nykoping.se
www.nykoping.se

WWW

Vi bygger
Sverige med it.
atea.se
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