
Kultur, nöjen och upplevelser. Maj – september 2018.

Nyköpingsguiden

Håll koll på allt kul som  
händer i Nyköping i sommar

BEHÅLL KYLAN! Hitta till din favoritbadplats 
och svalka dig när det blir för hett.

NYKÖPINGS FESTDAGAR   
Festivalyra – musik, marknad och underhållning.

3 – 4 augusti 2018
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Kultur i Nyköping.
Våren och sommaren bjuder på Street Music Festival, musikalen Hair, 
Nyköpings Festdagar, film vid ån, Scensommarkväll på Slottet och 
mycket mer. Här kan du också läsa om vilka utflykter du inte får missa, 
var bästa badplatserna finns och vad du kan göra en regnig dag.

Se hela Nyköpings utbud på www.nykopingsguiden.se

KÖP BILJETTER PÅ WWW.NYKOPINGSGUIDEN.SE

Turistbyrån
Rådhuset, Stora Torget
Öppet mån–fre kl 09-17 
Tfn 0155-24 82 00

Rosvalla servicecenter
Öppet mån–fre kl 10–20 
lör–sön kl 07–19 
Tfn 0155-24 89 10 
25/6–31/7 mån–sön 10-18

Culturum
Stadsbiblioteket
Öppet mån–fre kl 10–18
Lör–sön 10–14
Tfn 0155-24 86 86

Nyköpingsguiden kommer ut 3ggr/år. Mitten av januari, maj och september.

PRODUKTION Nyköpings kommun – Nyköpings Arenor, Nyköping Turism och Kommunikationsavdelningen.  
SÄLJ- OCH ANNONSPRODUKTION Mediamix Event & Media, www.media-mix.nu  
TRYCK Strokirk-Landströms. 

Följ oss  
www.facebook.com/nykopingsguiden eller få nöjestips direkt i din e-post –  
anmäl dig till Nyköpingsguidens nyhetsbrev på nykopingsguiden.se/nyhetsbrev. 

I Nyköping har vi turistinformation på tre platser - i Rådhuset, 
på Skavsta flygplats och i Nävekvarn. Fråga oss om Nyköping, 
vi ger dig massor av tips på vad du bör se och göra.

Vi kan allt om Nyköping och hjälper dig gärna att boka hotellrum,  
någon aktivitet eller exempelvis en konsert. Har du synpunkter som du 
vill dela med dig av? Kontakta Turistbyrån via e-post eller på telefon. 

Hos oss kan du även hyra cykel under sommarhalvåret. I Turistbyrån 
säljs biljetter, presentkort, Nyköpingssouvenirer och lokala produkter.

På nykopingsguiden.se hittar du allt du kan se och göra i Nyköping – 
24 timmar om dygnet.

Vi tipsar dig!
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Öster Malma Wildlife Park  
maj–augusti • mån–sön kl.10.00–16.00  
• Öster Malma Slott
Vilthägn med älg, mufflon, kron- och dovhjort 
i deras naturliga miljö.

Håvning efter småkryp i vatten 
maj–september lör–sön • kl 11–11.45  
• Naturum Stendörren
Häng med och utforska vad som döljer sig 
under Östersjöns vattenyta.

Lilla naturäventyret  
maj–september • lör-sön kl.15.30–16.15  
• Naturum, Stendörren  
Vi ger oss ut på upptäcksfärd i naturen kring 
naturum.

Vårmarknad   
13 maj • kl.11.00–16.00 • Nynäs Slott
Vårmarknad med temat Trädgård & Hantverk. 
Utställare från länet visar upp sina verksam-
heter och säljer produkter. Alltifrån keramik, 
textilhantverk, silversmide till plantor och när-
producerade matprodukter. 

Älskas...ätas     
13/5–17/6 lördag & söndag • kl. 10.00–16.00 
• 23/6–19/8 öppet alla dagar • Nynäs Slott    
Utställningen passar alla åldrar. Från midsom-
mar kan man också möta riktiga grisar, får, 
kaniner och höns i utställningen. Dagliga akti-
viteter hos djuren. Fri entré.

Stadsbesök Briggen Tre Kronor   
15–18 maj • Hamnen
Miljöutställning, aktiviteter för stora och små på 
kajen, spännande föreläsningar och öppet skepp. 
Detaljerat program på nykopingsguiden.se 

Veteranbilsträffar  
16 maj–22 augusti • onsdagar kl.17.30–21.00  
• Nyköpings hamn  
Veteranbilar samlas i hamnen. Olika tema 
varje vecka!

Turista hemma-dagarna  
17–20 maj • Nyköping   
Turista hemma-dagarna är fyllda av aktiviteter 
för dig på hemmaplan. Under dagarna bjuder 
Nyköping på aktiviteter och upplevelser med 
syftet att du som bor här ska upptäcka allt 
som finns att se och göra i din närhet.
Upplevelsetorg 19 maj kl.10.00–15.00  
• Stora Torget På upplevelsetorget får du 
träffa turistföretagare och få inspiration till 
sommarens utflykter.

Mindfulness  
18 maj • kl. 09.00-10.00 • Uppsa kulle  
Börja dagen med en stund av medveten när-
varo i en fantastisk vacker och historisk miljö.
Avslutas med frukost på Runnvikens 
Pensionat.

HAIR - MusikEsteternas musikal  
19–22 maj • Nyköpings Teater  
Esteterna presenterar sin 20:e Vår-musikal. 
Följ med till 1968 - till de stora visionernas era, 
The Age of Aquarius eller kanske till det vikti-
gaste av allt, skanderandet av Make Love not 
War!

Hamnfest & Pingst Regatta  
19 Maj • kl. 10.00–16.00 • Nävekvarn  
Hamnfesten i Nävekvarn i samband med seg-
lingstävlingen Pingstregattan som har 80-års-

Kultur & nöje sommaren 2018

ANNONS

 

DAGENS LUNCH  
Månd – sönd, kl 11.30 – 14. 
Serveras som buffé. 

SOMMARMIDDAG 
Serveras som buffé  
mån – ons från 25/6 till 12/8 
kl. 18.00 – 20.00.

VILD GRILLBUFFÉ med det 
bästa från skogen på grillen. 
Tors – lör 28/6 – 4/8 från 
kl. 18.00. 

WILDLIFE PARK Möt  
skogens djur på nära håll. 

KONFERENS Ett möte med 
det vilda. 

Besök vår hemsida – där 
hittar du mer info om alla 
aktiviteter vi erbjuder.www.ostermalma.se • 0155-24 62 28

Öppet året runt:  
Besök vår hemsida, 
ostermalma.se

Boka bord: 
0155-24 62 28

Öster Malma
VILTRESTAURANG • GÅRDSBUTIK • HOTELL • VILTVÅRDSSTIG • BAROCKSLOTT 

Juni–aug
Dubbelrum 1.095 kr

Enkelrum 650 kr
inkl frukost

+46(0)155-26 31 80, www.naturumstendorren.se. 
www.facebook.com/naturumStendorren

tendörren
Naturreservat och naturumS

Välkommen till naturum Stendörren! 
Möt de arter som lever under ytan i Östersjöns bräckta vatten. Fördjupa dig i Sörmlandskustens 
kulturhistoria. Följ med på guidade turer och barnaktiviter. Upplev skärgården till fots. Vandra på 
hängbroar, njut av en picknick vid havet, bada och fi ska från klipporna. Naturum är öppet maj till 
september, fri entré. Reservatet kan du besöka året om.
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jubileum! Marknadsknallar, loppis, musik, mat 
och dryck samt dans på kvällen i Folkets Park.

Bakluckeloppis  
20 maj • kl.11.00–16.00 • Skavsta 

Biologiska mångfaldens dag  
20 maj • kl.11.00–14.00 • Naturum, Stendörren   
Hur går det till att rädda utrotningshotade arter? 
Var med och upptäck livet under vattenytan. 
Följ med på spindeljakt. Hästen Konrad sår 
vår åker tillsammans med sin människa Torgny.

International Street Market   
23–26 maj • kl. 10.00–18.00 • Centrala 
Nyköping    
Prova mat från hela värden.

Stigtomtaloppet   
23 maj • kl. 16.30–20.30  
• Tängstavägen 2, Stigtomta   

Favoriter – Nyköpings Folkhögskolas 
Musikerlinjes Slutkonsert 2018  
25 maj • kl. 19.00 • Nyköpings Teater  
Det blir som vanligt en brokig blandning av 
känt och mindre känt, finstämt och fartfyllt, 
gammalt och nytt. 

Prinsessan och Svinaherden  
26 maj • kl. 14.00 • Nyköpings Teater  
En komisk teaterföreställning för barn mellan 
5-8 år, fritt baserad på H.C Andersens saga.

Nyköpings Golfklubb - Golfens dag   
26 maj • kl. 09.00–19.00 •  Ärila, Nyköpings GK  
Golfens dag finns över hela landet. Prova 
spela golf på Nyköpings Golfklubb. Gäller 
både vuxna och barn. All utrustning finns att 
låna och allt är gratis!

Familjedag - Nyköping tillsammans  
i fighten mot cancer    
26 maj • kl. 10.00–17.00 • Träffen  
För fjärde gången anordnar föreningen 
Nyköping Tillsammans i fighten mot cancer en 
Familjedag där intäkterna oavkortat går till 

cancerforskningen. Tillsammans gör vi skillnad!

Yogapaddling    
26 maj, 9 juni, 28 juli, 11 augusti, 8 septem-
ber • Naturum Stendörren   
En härlig blandning av yoga, paddling med 
havskajak och friluftsliv. 

En värld av dans    
27 maj • kl. 14.00 • Culturum  
Entré: 40 kr, ungdom till 19 år 20 kr 
En dansföreställning av och med 
Kulturskolans elever.

Landskamper Volleyboll  
– European League
30 maj • Rosvalla • Entré: 220 kr, ungdom 
upp till 19 år 115 kr
Damer: Sverige – Estland kl. 17 
Herrar: Sverige – Estland kl. 20 
Arr: Svenska Volleybollförbundet, Nyköpings 
Frisksportklubb, Nyköpings Arenor

Palstorps hage
1 juni–19 augusti • alla dagar
Familjeäventyr på lek- och upplevelsegård!

Landskamper Volleyboll  
– European League
2 juni • Rosvalla • Entré: 220 kr, ungdom 
upp till 19 år 115 kr
Damer: Sverige – Kosovo kl. 16

Herrar: Sverige – Slovakien kl. 19

Arr: Svenska Volleybollförbundet, Nyköpings 
Frisksportklubb, Nyköpings Arenor

Gästabudsrundan  
– Familjerally med veteranbilar
3 juni • kl.10.00–15.00
Start och mål vid klubblokalen på Skavsta. 
Första start kl 10.00, men bilar finns på plats 
från kl 09.00. Rallyvägen går sedan via Råby 
(Hasses Speedwaymuseum), Sibro, Husby, 
Stäringe, Vrena, Stigtomta tillbaka till Skavsta. 
Hälften av bilarna kör i motsatt riktning.  
Målgång ca 13.00-14.00

NBV danshow
3 juni • kl. 12.00 och 17.00 • Culturum 
Entré: 50 kr, ungdom t o m 19 år 25 kr
Dansshow med NBVs lokala dansgrupper.

Nationaldagsfirande
6 juni • Fri entré
Traditionellt Nationaldagsfirande vid 
Nyköpingshus och Stora Torget. 
Föreningsaktiviteter i hamnen. 
Se detaljerat program på nykopingsguiden.se 

Arr: Nyköpings Arenor och samverkande för-
eningar

Tajomné Variácie  
– Hemliga Variationer
9 juni • kl. 17.30 • Nyköpings Teater
En tjeckisk fars som spelas på tjeckiska. Om 
författaren och nobelpristagaren i litteratur 
Abel Znorka och journalisten Erika Larsen.

Scandinavian Street Music Festival
16 juni • kl.12.00–20.00 • Nyköping 
Nyköpings gator och torg fylls med musik i 
olika stilar. På ett antal spelplatser ut med och 
i anslutning till Västra och Östra Storgatan och 
Stora Torget kommer olika band och artister 
under dagen och kvällen bjuda på musik för 
alla smaker. Publiken röstar fram sin favorit 
och vinnaren koras efter avslutad speldag.

Håll utkik på www.streetmusicfestival.se och 
Facebook.com/streetmusicnykoping

Arr: Nysam 

Silver European League, Final four, 
Volleyboll
16–17 juni • Rosvalla
Spelas för första gången någonsin. Det är 
också första gången sedan det mytomspunna 
Europamästerskapet 1989 som Sverige ska 
stå arrangör för ett mästerskapsslutspel på 
internationell nivå. Mer info kommer senare.

Arr: Svenska Volleybollförbundet, Nyköpings 
Frisksportklubb, Nyköpings Arenor

Stora boklånardagen 
18 juni • kl. 10.00–19.00 • Biblioteket
Alla barn och ungdomar mellan 0-15 år är väl-
komna. Låna minst fem böcker och vinn ett 
pris på lyckohjulet.

Midsommarfirande 
Midsommarafton 22 juni
Midsommarfirande på flera platser runtom i 
Nyköping se nykopingsguiden.se

Nyköpingsvandringen 2018:  
Hertig Karls Skrönika  
27 juni–4 augusti • ons–lör kl.11.00 & 14.30 
Dramatiserade vandringar • samling vid 
Stora Torget
Följ med på en tidsresa genom Nyköpings 
och Sveriges historia i det populära föreställ-
ningskonceptet Nyköpingsvandringen. I 2018 
års upplaga står Gustav Vasas yngste son 
Karl i fokus, Nyköpingshertigen som i sinom 
tid skulle bli kung Karl IX och som lade grun-
den för stormaktstiden. 

Nyköpings Gästabud 
30 juni–28 juli • tis-fre kl.18.00 • lör kl. 16.00 
• Nyköpingshus
Teater Sörmland har under många år spelat 
upp Nyköpings Gästabud sommartid på 
Nyköpingshus. Amatörer, barn, djur och 
proffsskådespelare samsas på scenen. Du 
som vill flyttas tillbaka i tiden till år 1317, missa 
inte detta. Du får en stor show, mycket skratt 
och en historielektion. 

Arr: Teater Sörmland
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Tusen Trädgårdar
1 juli • kl.10.00–17.00 

• runt om i Nyköping 
Sveriges största trädgårdsar-

rangemang. På en och samma 
dag över hela landet slår tusen 

trädgårdar upp sin grind för all-
mänheten.

Nyköpings Golfklubb 
- SN-Golfen

5–7 juli kl. 08.00-14.00 - Ärilla, 
Nyköpings GK
3-dagars partävling på Nyköpings GK och 
Jönåkers GK.

Skärgårdsmarknad
8 juli • kl. 10.00–15.00 • Naturum Stendörren 
Bärga hö med häst, följ med på en tur med 
tändkulebåt, lär dig göra rep på gammalt sätt 
och mycket mer. Hantverkare från trakten säljer 
sina produkter till dragspelsmusik och doften av 
nytjärad båt.

Sörmlandskustens Swimrun 
10–11 juli • kl. 17.00–20.00 • Jogersö 
Sörmlandskustens Swimrun består av två del-
tävlingar, där du själv väljer om du vill deltaga i 
en eller båda dagarna. Tävlingslängden är 
anpassad så att både elit och motionär kan del-
taga och fokus är att ha roligt, både innan, 
under och efter.

Kampen om kronan 
16 juli–12 augusti • tis-fre kl.13.00–14.00 & 
15.00–16.00 • Nyköpingshus  
Följ med på en guidad tur av Nyköpingshus på 
ett annorlunda sätt. Ner i den mörka kasemat-
ten där marsken Torgils Knutsson sitter fängs-
lad. Hamna mitt i slaget i Lützen i kanonrondel-
len och möt drottningar i residenset. 

Vattenskola på Stendörren 
19 juli • kl.10.00–12.00 & 13.00–15.00 •  
Naturum, Stendörren  
Markus Nord kommer tillbaka med den populä-

ra vattenskolan. Besök världen under ytan när vi 
snorklar och tittar närmare på vilka djur som 
lever i Östersjön. Snorkel, cyklop och våtdräkt 
finns att låna. Minimiålder 7 år. Drop in.

Italian Village  
25–28  juli • Västra Storgatan   
Matmarknad med delikatesser.

Tornerspel på Nyköpingshus 
28 juli • kl. 13 • Nyköpingshus • Fri entré 
Se det spännande tornerspelet med riddare 
från Arboga. Känn hur marken skakar när de 
frustande hästarna galopperar in på rännar-
banan, hör skramlandet av riddarnas tunga 
rustningar och se solreflexerna i de blänkan-
de svärden. Ett imponerande skådespel som 
får dig att både häpna, jubla och skratta. Och 
vad har egentligen hänt med Prins John, kan 
Robin Hood ha något med det att göra?

Arr: Nyköpings Arenor

Arne Ericson Hot Six 
28 juli • kl.19.00–22.30  
• Nävekvarns Folkets Park
Tradjazzkonsert med New Orleansjazzens pärlor.

Barnens Nynäs  
29 juli • kl.11.00–16.00 • Nynäs Slott 
Ett roligt utflyktsmål för hela familjen som 
arrangeras i slutet av juli varje år! Prova att slöj-
da, skjuta pilbåge, åka hästskjuts, smida, träna 
med Cirkusskolan och mycket, mycket mer. 

Scensommarkväll
1 augusti • kl. 18 • Nyköpingshus • Fri entré 
Upplev folk- och världsmusik på ett sätt du 
aldrig gjort förr. På Nyköpingshus borggård 
presenteras alltifrån familjeföreställning med 
afrikanska rytmer till orientalisk- och kurdisk 
musik, flamenco och svensk folkmusik: 
Korans Magiska Värld, Ali Quartet Plus, 
Nordic Session. 
Se detaljerat program på nykopingsguiden.se. 

Arr: Nyköpings Arenor

Nyköpings Festdagar
3-4 augusti • Fri entré
Festivalyra med musik, marknad och under-
hållning. Det blir musik från olika scener, 
underhållning för barn och vuxna, mat, mark-
nad, tivoli och mycket mer. Gör Nyköping 
denna helg och ha skoj tillsammans! 
Se detaljerat program på nykopingsguiden.se 

Arr: Nyköpings Arenor i samverkan med 
Nyköpings närings- och föreningsliv

Swedish Beach Tour
10–12 augusti • kl. 09.00–17.00 • Stora Torget 
Swedish Beach Tour, den svenska elittouren i 
beachvolley, kommer tillbaka till Stora Torget!

Ingmar Bergman och en flygel
12 aug • kl. 19 • Culturum • Entré 220 kr
Ingmar Bergman brukade säga: Om jag var 
tvungen att välja mellan att förlora hörseln 
eller synen – då skulle jag behålla hörseln. 
Det är ett anmärkningsvärt uttalande av en 
filmregissör, världsberömd för sitt bildspråk. 
En av Ingmars favoritpianister var Roland 
Pöntinen som under jubileumsåret framför 
valda musikstycken som Ingmar Bergman 
ofta använde i sina filmer. Marie Nyreröd 
berättar om Ingmar Bergmans musik, och 
visar filmklipp.

Arrangör: Nyköpings Kammarmusikförening 
och Scenkonst Sörmland

Kom Å Se – filmer vid vattnet
15 aug • kl. 21.30 • Fiskbron • Fri entré
Filmvisning i det fria. Ta med picknick-korgen 
och njut av sensommarkvällen. Se detaljerat 
program på nykopingsguiden.se 

Arr: Film i Sörmland och Nyköpings Arenor

Konsert med Daniel Beskow och 
Josefine Andersson
17 aug • kl. 19 • Culturum • Entré: 220 kr
En nordisk kärlekssaga, är en hyllning till den 
nordiska sångskatten, som betonar det nord-
iska tonspråket med kärlekens tema. Josefine 
Andersson och Daniel Beskow började sitt 
partnerskap för två år sedan och bildade 
duon Nordic-light duo. I programmet hörs 
bland andra Stenhammar, Sibelius, Grieg, 
Rangström och Peterson-Berger.

Arr: Nyköpings Kammarmusikförening

Spindeljakt
19 augusti • kl. 14.00–16.00 • Naturum 
Följ med Kajsa Mellbrand på en guidning i 
spindlarnas fascinerande värld!

Konsert med Treitlerkvartetten
19 augusti • kl.18.00 • Hjortensbergskyrkan 
Treitlerkvartetten är en av Sveriges mest upp-
märksammade stråkkvartetter. Sedan kvartet-
ten bildades 2012 har de etablerat sig som en 
återkommande ensemble vid flera festivaler.

SM i traditionellt mete
25–26 aug • Nyköping
Gnesta SFK i samarbete med Sveriges 
Sportfiske- och Fiskevårdsförbund inbjuder 
till SM i traditionellt mete 25-26 augusti 2018. 
Fisket kommer att genomföras i Nyköpingsån, 
i hamnbassängen och på piren i Nyköping. 

Arr: Gnesta SFK

Familjedag på Stendörren
8 september • kl. 11.00–14.00 • Naturum 
Kom och utforska livet i Östersjön, skåda 
fågel eller prova på att paddla kajak.
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Connecting Your World

Flyg direkt till 45 destinationer 

Bästa priset 
och närmaste 
parkeringen: 
Boka på skavsta.se

Stockholm Skavsta 
Business LoungeSTOCKHOLM

SKAVSTA

ROME
(CIAMPINO)

RYANAIR

BARCELONA

LONDON
(STANSTED)

BUDAPEST

GDANSK 

KATOWICE�

 

WIZZ AIR

MALTA

PISA

MALLORCA
(PALMA)

FARO

PARIS
(BEAUVAIS)

ZADAR

SKOPJE

WARSAW 

BEZIERS

RIJEKA

MALAGA

ALICANTE

POZNAN

WROCLAW

THESSALONIKI

SOFIA

BUKAREST

NAPOLI

LUBLIN

BELGRAD

TUZLA

MILANO
(BERGAMO)

CRACOWBRUSSELS
(CHARLEROI)

VILNIUS 

NIS^

ARKIA

VIENNA

SZCZECIN

KIEV

EDINBURGH

BREMEN

RHODES

VENEDIG
(TREVISO)

CYPRUS
(PAPHOS)

TENERIFE LAS PALMAS

KARLSRUHE
(BADEN BADEN)

DÜSSELDORF
(WEEZE)

PODGORICA

MEMMINGEN

TEL AVIV
(ISRAEL)

Nya resmål:
• Edinburgh
• Szczecin
• Tel Aviv
• Kiev
• Wien

Kiev

ˇ
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Välkommen ombord  
på Briggen Tre Kronor
Årets stadsbesök av Briggen Tre Kronor af Stockholm 15–18 maj handlar om  
människors påverkan på Östersjön. Kom till hamnen så får du enkla knep om hur du 
kan göra stor skillnad för våra vatten och vår miljö. 

5 enkla gör-det-själv-tips för att hjälpa Östersjön i sommar: 
• Fritidsbåten
Skrota din gamla tvåtaktsmotor som släpper 
ut en stor del av den oljeblandade bensinen 
oförbränt rakt ut i havet. Det finns alternativ 
i form av bättre fyrtaktsmotorer och mer skon-
sam bensin, s.k. alkylatbensin.

• Avloppet 
Häll inte något i avloppet som inte reningsver-
ket kan ta hand om och som fiskarna mår då-
ligt av. I de flesta fall går det utmärkt att städa 
med bara vatten som lösningsmedel. Använd 
endast miljömärkta produkter och tvättmedel i 
måttlig mängd.

• Båtbottenfärg 
Giftpåverkan blir stor i viken om din båt lig-
ger där hela sommaren. Trots förbudet mot 
ämnen som TBT tyder de höga mätvärdena 
i småbåtshamnar på att färgerna fortfarande 

används. Tvätta istället skrovet i en båtbot-
tentvätt – som finns i Nyköpings Hamn eller 
förvara båten i luften när den inte används. 

• Sola gärna- men med försiktighet både 
för din hud och för Östersjön.  
Hälften (13 av 26) av testade solskydd är 
godkända av EU trots att de klassificerats 
som farliga för vattenmiljön. Skuggan är både 
gratis, miljövänlig och svalkande en varm som-
mardag. En snygg solhatt är också snyggt på 
stranden. 

• Klä dig snyggt- i secondhand!  
Spar semesterkassan till roliga saker istället 
för att gynna klädindustrin som tär på miljön 
och våra vatten. För att tillverka en vanlig 
t-shirt går det nämligen åt ett kilo kemikalier 
och för att tillverka ett par jeans går det åt 
1900 l vatten. 

Briggen Tre Kronor af Stockholm 
• 2005 stod briggen klar och sjösattes 
efter att ha fått sitt namn av Kronprinses-
san Victoria, fartygets gudmor.

• Ett fartyg, byggt enligt gammal skepps-
byggarteknik, som ska hålla i minst 100 år. 

• Projektet ansågs omöjligt av många när 
allt tog fart i mitten av 90-talet.

• Briggen används för bland annat un-
dervisning och upplysning om Östersjön, 
privatseglingar och företagsevenemang. 

Snabbfakta om Östersjön 
• Ca 85 miljoner människor bor idag inom 
avrinningsområdet runt Östersjön.

• Problematiken kring Östersjön handlar om 
övergödning, giftspridning, oljeutsläpp, överfis-
ke och överutnyttjande av dess resurser. 

• Några åtgärder som hittills varit framgångrika 
för ett friskare hav är: fler reningsverk, bättre 
disk- och tvättmedel och samarbeten över 
landsgränserna, vilket bland annat har resulte-
rat i att laxen återhämtar sig och att havsörnen 
och sälarna långsamt har tillfrisknat.

Nyköpings kommuns målsättning är att vi i våra sjöar, åar 
och kustvatten ska ha rent vatten och biologisk mångfald. 
Med Nyköpings läge vid Östersjön har vi alltid vattnet nära 
och kommer inte bara i kontakt med det när vi dricker och 
äter utan även när vi badar, fiskar eller tillbringar tid vid eller 
i närheten av hav och sjöar. 

Nykoping.se, Naturskyddsföreningen och Briggen Tre Kronor och 
Hållbara Hav. Foto Anton Stenros.
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Turista hemma!

Turista hemma-dagarna 17–20 maj:
Axplock av aktiviteter under dagarna:
• 15–18 maj Briggen Tre Kronor besöker  
Nyköpings Hamn
• 17–20 maj Träffa djuren i Öster Malmas Wild 
Life Park
• 17 maj Matvandring
• 17 maj Fotovandring – Nyköping genom 
kameralinsen med fotograf Gunda Podina
• 18 maj Laleh-mässa på Stjärnholms slott
• 18 maj Säsongsöppning för Palstorps hage, 
lek- och upplevelsegård
• 19 maj Hamnfest och PingstRegatta  
80-årsjubileum i Nävekvarn
• 19 maj Stadsvandring från Stora Torget
• 19 maj Laxisläpp vid Pelles Lusthus
• 19–20 maj Guidade turer, håvning, vårbruk 
med häst på Naturum, Stendörren
• 19–20 maj Dramatiserade vandringar på 
Stjärnholms slott

• 20 maj Utomhusvisning och stadsvandring i 
Spelhagen. Sörmlands museum guidar – His-
torien i Sörmland tema Stadsliv.
• 20 maj Besök Kungstornet på Nyköpingshus.
Kan du hitta mössen som rymt?
• 20 maj Ta en tur med Ångslupen Munter i Vrena

Stora Torget 19 maj • kl 10–15:
Axplock av torgets aktiviteter:
• Lördagsöppet i Stadshuset ”Nyköping växer”, 
guidade turer i Stadshuset och Rådhuset
• Turistbyrån berättar om sommarens utflykter
• Prova Barnens Gymnastikskolas aktivitets-
bana, för barn 2,5–8 år
• Gästabudet tar med sig Ville Viking till Torget.
• Vollebollföreningen berättar om Swedish 
Beach Volley-turneringen – som kommer tillbaka 
med 2 ton sand och tävlingar till Stora Torget

Läs mer på nykopingsguiden.se/ 
turistahemma
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3 – 4 augusti 2018

Den 3–4 augusti levererar Nyköping festivalyra med musik, marknad och 
underhållning.

Nyköpings Festdagar är en stadsfestival mitt i centrum varje sommar då 
Nyköpingsbor och besökare bjuds på kalas. Det blir musik, underhållning 
för barn och vuxna, mat, marknad, tivoli och mycket mer.  
Gör Nyköping denna helg och ha skoj tillsammans!

Program och innehåll hittar du på nykopingsguiden.se/festdagar
Vad ska du göra i sommar? Upptäck allt som finns att göra under Turista hemma- 
dagarna 17–20 maj. Verksamheter öppnas upp, olika evenemang skapas, häng med 
på guidade turer och mycket mer!
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Missa inte en av sommarens höjdpunkter – Scensommarkväll på Nyköpingshus! 
Upplev folk- och världsmusik på ett sätt du aldrig gjort förr. På Nyköpingshus 
borggård presenteras alltifrån familjeföreställning med afrikanska rytmer till 
orientalisk- och kurdisk musik, flamenco och svensk folkmusik. Fri entré. 

Ur kvällens program:

Korans Magiska Värld – Onsdag 1 augusti 
18.00 (Familjeföreställning) 
I Västafrika berättas sagor till den vackra 
klangen från instrumentet kora. Följ med in i 
en förtrollad värld av sånger och sagor med 
rötter i en månghundraårig historia. Ta med 
hela familjen på en skön resa där ni får vara 
med och sjunga och dansa!

Ali Quartet Plus – Onsdag 1 augusti 19.00
Ali Quartet Plus består av Ali Shaker som 
spelar Saz, ett turkiskt lutinstrument, gitarris-
ten Patrik Bonnet (Sirocco), dragspelaren Lars 
Emil Öjeberget (Symbio) och cellisten Abdul-

rahman Koujer. De bjuder på toner av orienta-
lisk- och kurdisk musik, flamenco och svensk 
folkmusik. Det blir känsloladdat, starkt och 
gränslöst. Luta dig tillbaka och bli överraskad!

Nordic Session – Onsdag 1 augusti 20.00
Irländsk folkmusik möter svenska folkliga 
toner, hur låter det? Kvartetten Nordic session 
bjuder denna kväll på musikaliska traditioner 
och identiteter med äventyraren Nuala Kennedy, 
folk/bluegrass-ikonen John Doyle, mång-
facetterade Lisa Eriksson Långbacka och 
multiinstrumentalisten Esbjörn Hazelius. De har 
gemensamt att de enskilt ständigt blir hyllade i 
både nationell som internationell press. 
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Ali Shaker Ali, kurden från Syrien som är 
mästare på saz.
Ali Shaker föddes 1985 i den syriska delen av 
Kurdistan. Hans pappa sjöng mycket och hans 

storebror spelade saz och buzuq. Själv började 
han spela den arabiska trumman darbouka när 
han började skolan.

– När jag var åtta år började jag spela trum-
mor på bröllop och mindre fester för att kunna 
hjälpa till att försörja min familj, berättar Ali. 
Ibland var jag var tvungen att spela i flera 
timmar och då hände det att jag blödde om 
händerna.

Vid 13 års ålder gick Ali över till stränginstru-
mentet saz då det var ett lättare instrument att 
spela. Lutinstrumentet saz är även en viktig del 
av den kurdiska vardagen, det finns nästan i 
varje kurdiskt hem i Syrien, berättar Ali.

En regnig dag
Torra tips för en regnig dag i Nyköping  

• Hjortensbergsbadet  
– simma, bada, lek och ha kul på äventyrsbadet med bubbelpoo-
ler, 94 meter lång rutschkana, ångbastu, romerskt bad och gym.

• Boule & Bowling – spela boule eller utmana familjen i 
bowling inomhus på Rosvalla.

• Boda Borg – utmana dina vänner (3–5 pers/lag) att hitta 
lösningarna. Här kan man även äta och ta en fika.

• Bio – se en film, ät gott på Pinchos och besök de 
pratande toaletterna. Vägg i vägg ligger även leklandet 
Busiz – där leker du så länge du orkar för en hund-
ring!

• Badminton, squash & gym – på Gumshallen kan 
du hyra både bana och utrustning. 

• Tennis – boka en bana och prova på tennis. 
Tennishallen ligger i egna lokaler vid Rosvalla.

• Shuffleboard – utmana familj och vänner på  
Restaurang Pitcher´s.

• Biljard – Spela biljard varje dag från kl. 13 
på Östra Storgatan.

• Familjetorget i Västerport – Har ni små 
barn som vill leka av sig är det här platsen 
för er. Här kan ni även äta och fika.

• Biblioteket – sjunk ner i en skön 
fåtölj med en bok eller ta med barnen 
och läs sagor för dem.
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Volleyboll-elitens mästerskap     avgörs i Nyköping

Foto: falkenbergsbild.se, Montage: Joakim Bengtsson

Sommaren 2017 intogs staden av den svenska 
beachvolleyeliten när Swedish Beach Tour un-
der tre dagar ockuperade Stora torget. Succén 
var total. Publiken flockades runt arenan från 
början till slut och stämningen blev inte direkt 
sämre av att hemmaspelande Linus Tholse 
dundrade hela vägen till turneringsseger.

Nu återvänder Svensk volleyboll till staden – 
den här gången med volleybollandslagen!

Åtta matcher
Sveriges dam- och herrlandslag i volleyboll 
har en fullspäckad vår och sommar fram-
för sig, med såväl European League som 
EM-kval. Sammanlagt spelas minst fjorton 

landskamper på hemmaplan under 2018 och 
inledningen av 2019. Och majoriteten av dem 
arrangeras i Nyköping!

I maj och juni väntar totalt åtta European 
League-drabbningar på Nyköpings Arenor 
Rosvalla. Fyra gruppspelsmatcher och fyra 
slutspelsmatcher.

Onsdagen den 30 maj är första datumet att 
hålla koll på. Där och då spelas dubbla lands-
kamper mot Estland. Tre dagar senare, alltså 
lördagen den 2 juni, tar sig damlandslaget 
an Kosovo, medan herrlandslaget utmanar 
Slovakien. 

Historiskt finalspel
Helgen 16–17 juni avgörs Silver European Lea-
gues finalspel, kallat Final Four, på damsidan. 
Finalturneringen avgörs på Nyköpings Arenor 
Rosvalla och det svenska damlandslaget är 
direktkvalificerat i kraft av att Sverige agerar 
arrangör. Ytterligare tre volleybollnationer 
kommer till Nyköping för att utmana om det 
åtråvärda guldet.

Lördagen den 16 juni spelas två semifinaler. 
Söndagen den 17 juni är det dags för brons-
match och final!

För första gången sedan det mytomspunna 
Europamästerskapet 1989 ska Sverige stå 

arrangör för ett mästerskapsslutspel på inter-
nationell nivå. Och den historiska turneringen 
förläggs alltså till Nyköping!

Upplev volleybollandslagen på plats!
Samtliga åtta landskamper spelas i den 
toppmoderna A-hallen som hyser över 2000 
åskådare.

Den 30 maj, 2 juni och 16–17 juni är dagar vi 
klär oss i blågult, tar med vännerna eller famil-
jen och beger oss till Rosvalla för att heja fram 
våra volleybollandslag. Tillsammans skapar vi 
en maffig inramning och gör Nyköping till en 
ointaglig volleybollborg!

I maj och juni invaderar Sveriges volleybollandslag Nyköping 
för sammanlagt åtta European League-matcher. 

DATUM & MATCHER

30 MAJ | NYKÖPING
Damer | SVERIGE vs ESTLAND 
17:00 | Nyköpings Arenor Rosvalla

Herrar | SVERIGE vs ESTLAND 
20:00 | Nyköpings Arenor Rosvalla
 
2 JUNI | NYKÖPING
Damer | SVERIGE vs KOSOVO 
16:00 | Nyköpings Arenor Rosvalla

Herrar | SVERIGE vs SLOVAKIEN 
19:00 | Nyköpings Arenor Rosvalla
 
16–17 JUNI | NYKÖPING
Damer | FINAL FOUR
Spelplats | Nyköpings Arenor Rosvalla
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Galleria  Axet
Shopping, träning, mat & dryck 

och stor parkering på taket – mitt i 
Nyköpings centrum! 

galleriaaxet.se

Gallerians öppettider:
Måndag- Fredag 10-19
Lördagar 10-16 
Söndagar 12 -16 Västra Storgatan 13 • Nyköping

MÅN–FRE  10.00–18.00
LÖR  10.00–16.00
SÖN  12.00–16.00
 

VÄSTRA STORGATAN 10    #CITYARKADENNYK

Swedish Beach Tour 
Succén tillbaka i Nyköping

Två ton sand och beachvolleyeliten på Stora Torget  
förra året var en succé. I augusti kommer de tillbaka.

Solen sken ikapp, publiken strömmade till och hejandet på hemmaspelande 
Linus Tholse och hans vapendragare Jakob Molin ekade i centrum.  
Den 10–12 augusti intar Swedish Beach Tour återigen Nyköping. 

Kom till arenan på Stora torget, upplev spännande volleyboll, få sand mellan 
tårna och se proffsspelare göra upp om segern.

Läs mer på nykopingsguiden.se
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I stan
Nyköping Turism tipsar om besöksmål

1.  Kulturstråket
Ta en tur på Nyköpings kulturstråk längs 
Nyköpingsån. Håll utkik efter skulpturer som 
dyker upp här och där och pausa för lunch på 
Café elverket. 

Ett stenkast nedströms ligger Bryggeriets 
kulturcentrum. Här finner du lokala konstnärer 
och konsthantverkare, galleri, en konsthall 
och möbeltapetserare. Gå in och kom ut med 
något du inte visste att du behövde. 

På åns östra sida ligger NK-villan. Den bygg-
des som utställningspaviljong åt Nordiska 
Kompaniet 1906. Utställningar, föreläsningar, 
konserter och andra aktiviteter fyller i dag det 
unika huset. 

2. Fåfängans kultur & trädgårdscafé  
– med utomhusteater
Fåfängan är en mötesplats för människor i alla 
åldrar. Här kan du fira Valborg, lyssna på sagor 
i trädgården, gå en målarkurs, uppleva teater, 
musik i alla former, se film eller bara ta en fika. 
www.fafangan.com

3. Nyköpingshus
Nyköpingshus är ursprungligen en medeltida 
borg som byggdes på i omgångar. Nu kan 
du göra ett besök i Kungstornet och se olika 
utställningar – spännande för både små och 
stora. Passera den stora pestråttan, se svärd, 
dolkar och andra medeltida vapen eller köp 
något i shopen. sormlandsmuseum.se

4. Hamnen
Strax intill slottet ligger den nyrenoverade 
hamnen med restauranger och bodar där 
du kan köpa hantverk och vintage. I flera av 
hamnbodarna finns glass. Mitt i Smeten har 
våffel- och mjukglassbuffé – betala efter vikt. 
Glasscaféet Aktersnurran bakar egna strutar. 

På den stora lekplatsen längs hamnpromena-
den kan det gå vilt till. Här svingar sig barnen 
i rep och master på sjörövarskeppet, klättrar 
högt upp i spindelnät och bygger sagoslott i 
sanden. Beachvolleybollplanen, minigolf, skej-
tramp och graffitiväggen ligger bredvid.

5. Skapa på Barnkulturcentrum
I ett hus bakom biblioteket alldeles vid ån 
samsas aktiviteter och upplevelser för alla bar-
nasinnen. Här dukas ett bord upp för kreativa 
aktiviteter ledda av olika konstnärer som inspi-
rerar med nya material och idéer varje vecka, 
hela året. Släpp loss kreativiteten! 

På landet
Nyköping Turism tipsar om besöksmål

1.Nynäs slott  
Herrgårdsmiljö från 1600-talet med restaur-
ang, trädgårdsbutik, utställningar och guidade 
visningar. 

• Från källare till vind på Nynäs slott. I en stor 
fin sal tittar damer och herrar i höga vita frisy-
rer ner från väggarna. Barnen provar peruker 
och känner på sammetslena tyger, vips flyttas 
de in i en annan värld. På vinden kikar barnen 
ut genom vindsfönstret, det är pirrigt högt! 

• Älskas...ätas – en utställning om djur att 
älska och djur att äta... Utställningen passar 
alla åldrar. Från midsommar kan man också 
möta riktiga grisar, får, kaniner och höns i 
utställningen.

2.  Stendörren
Utanför Nyköping ligger en av ostkustens vil-
daste skärgårdar. Stendörrens naturreservat är 
en favorit hos många, en plats att utforska och 
längta tillbaka till. Bland skärgårdens tusentals 
öar är det en smal sak att hitta sitt eget lilla 
paradis. Vid Stendörren upplever du skärgården 
utan båt. Ta en promenad via hängbroarna ut 
på öarna till öppen havsutsikt! 

På Stendörrens Naturum kan du lära dig om 
Östersjön och skärgårdens natur, miljö och 
kulturhistoria. I en utställning får nyfikna be-
kanta sig med det hemlighetsfulla livet under 
ytan i Östersjön, fördjupa sig i människans 
relation till Östersjön då och nu och lära sig 
om de miljöutmaningar vi står inför idag. 

3.  Öster Malma Wild Life Park 
Här får du och barnen lära er massa skoj om 
våra svenska vilda djur. I parken träffar du 
älgarna Märit och Holger och om du har tur 
kan du även klappa dem! Älgar, mufflon, dov- 
och kronhjortar går tillsammans i stora hägn 
och du promenerar på egen hand i parken 

eller med en guide. Lilla viltvårdsstigen passar 
de yngre besökarna. Här gäller det att lyfta, 
klämma och känna sig fram! 

• Öster Malma är inte bara en djurpark, här 
finns även ett barockslott från 1600-talet med 
restaurang, vandrarhem och hotell.

4.  Palstorps hage 
Ett utflyktsmål som passar hela familjen. Det 
finns massor av olika möjligheter till lek och 
aktiviteter i kojor, klätterträd och hinderbanor. 
Men föräldrar och andra vuxna kan också 
ha skoj här. Spela en klurig 9-hålsbana i fot-
bollsgolf. På Palstorps hage gäller det att ha 
tungan rätt i mun när du ska ta dig fram på 
plankor, genom nät och gamla tunnor.  Inne i 
skogen ligger Skogsbyn, här finns sex olika 
inredda stugor för övernattning.

5.  Ångslupen Munter  
Ångslupen kör turer på Hallbosjön och Yngaren. 
Munter gör bokade turer från mitten av maj till 
slutet av september med utgångspunkt från 
hemmahamnen Pilgrimsbo.
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Med passion för bra mat

Butiksstyckat kött 7 dagar i veckan

Manuell köttdisk med premiumkött

Manuell fi skdisk

Närodlade grönsaker

Utbildade kockar som ger dig ”heta” tips. 

Vi har a� t för den kräsne gri� mästaren:

De� utom erbjuder vi:
Manuell delikatessdisk 
och catering

Nybakade tårtor och bakelser 
från vårt eget bageri

Förbutik med glassbar, café, 
post & spel

Oppeby

Sven, kö� avdelningen

Ka� a, delikate� enKa� a, delikate� en

Förbutik med glassbar, café, 

Manuell köttdisk med premiumkött

Utbildade kockar som ger dig ”heta” tips. 

Manuell köttdisk med premiumkött

Utbildade kockar som ger dig ”heta” tips. 
Co� y, fi skavdelningenCo� y, fi skavdelningenCo� y, fi skavdelningen

Nybakade tårtor och bakelser 

Alla dagar 7–22

Ät gott
Landsbygden & trädgårdscaféer

Fåfängans kultur & trädgårdscafé 
Vid Hållets naturreservat hittar du vegetariska 
luncher och hembakat kaffebröd. Här kan du 
också lyssna på nya musikfavoriter på scenen, 
lyssna på sagor i trädgården, uppleva teater 
eller se film. Öppet sommartid.

Svärdsklova
Njut av en fantastisk havsutsikt på Svärdsklo-
vas sommarrestaurang och ät lokal mat med 
sörmländsk prägel. 

Kommer du med bil finns klippor och bryggor 
att bada från, stugor att hyra eller köpa och ett 
vandrarhem. Väg 219.

Tuna Kyrkby Bed & Breakfast  
& trädgårdscafé
I trädgårdens orangeri serveras bland annat 
soppa med nybakat bröd, grillade smörgå-
sar av hembakat surdegsbröd, våfflor, bär/
fruktpajer, smoothies och Tunas gårdsrostade 
ekologiska kaffe. 6 juni - 31 augusti onsdag - 
söndag kl. 11-17. 

Café Uvsta Östergården
Café med hembakat och till stor del ekolo-
giska & närproducerade råvaror. Till luncher 
serveras egna eller närproducerade grönsaker. 
Fika med utsikt över ängen, här finns även 
konstutställning och loppis i ladan. Öppet från 
maj. Väg 223.

Café Munterhuset
Café Munterhuset i Pilgrimsbo, ligger vackert 
vid Hallbosjön. Boka en tur med Ångslupen 
Munter och fika vid vattnet. Öppet maj-sep-
tember

Systrarna Brådhe´s Café 
Café & Hamnkrog med utsikt över småbåts-
hamnen i Nävekvarn. En räkmacka i solen 
eller köp med fika och besök badskäret intill 
caféet. 
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Badplatser

Utflyktsvägen

Utflyktsvägen

15

14
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6

2

1

KATRINEHOLM

RUNTUNA

VAGNHÄRAD

TROSA

SJÖSA

TYSTBERGA

ASPA

RÅBY

STIGTOMTA

VRENA

BJÖRKVIK

ÅLBERGA

STAVSJÖ

JÖNÅKER
ARNÖ

OXELÖSUND

BUSKHYTTAN

NÄVEKVARN

KOLMÅRDEN

Ringsö

Hartsö

Långö

Rågö

Femöre

Källviks brygga
Virå

Ericsberg 
slott

GNESTA

Kovik

Hummelvik

Strandstuviken

Parkbadet

Edstorp

Nynäs slott

Öster Malma

Båven

Lidsjön

Hallbosjön

Yngaren

Nävsjön

Bålsjön

Likstammen

Långhalsen

Runnviken

Glottran

Ången

Eknaren

Björken

Lövsjön Gälkhyttedammen

Svalsta

Skavsta

Örstigsnäs

Husby-
Oppunda

Ripsa

Uppsa
kulle

Sibrobadet

Lid

Ånstabadet

FLEN

Lästringe

Ökna

Svärta

Koppartorp

Näset

Rinkebysjön

Bygg-
ningen

Horn Svärdsklova

Stendörren

Stavsjön

Ryssbergen

BETTNA

Beten

Jogersö

Broken

Krampö

Sävö

Risö

1000 km 

Ändebolsgård

Nyköpingsån

Tullgarns slott

Wreta

Stjärnholms 
slott

Täckhammar

Kvarsebo

Skenäs

Säter

Palstorps
hageLasätters

gård

Helgö

> BADPLATSER

1. NÄSUDDEN, ÖRSTIGSNÄS

2. STRANDSTUVIKEN, ARNÖ

3. BYGGNINGEN, STUDSVIK

4. PARKBADET, NÄVEVKARN

5. STENDÖRREN, VÄG 219

6. SVÄRDSKLOVA, VÄG 219

7. VÄSTRA KOVIK,  
MOT BUSKHYTTAN, V 511

8. HJORTENSBERGS BADET, NYKÖPING

9. BÅLSJÖBADET, ÅLBERGA

10. EDSTORP, RÅBY

11. STAVSJÖBADET, STAVSJÖ

12. NÄSET,  VRENA

13. ÅNSTABADET, LID

14. RINKEBYBADET, JÖNÅKER

15. SIBROBADET, VALLHALLA

LÄS MER OM BADPLATSER  
PÅ NYKOPINGSGUIDEN.SE/BADA
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facebook.com/
visitoxelosund

instagram.com/
visitoxelosund

Gör en utflykt till Oxelösund 
– en liten kuststad som erbjuder stora upplevelser!

Mer information, tips och kommande evenemang finns på visitoxelosund.se

Du kan också följa oss i sociala medier:

Femörefortet 
Oxelösund 

  Upplev det spännande och 
topphemliga Femörefortet 

www.femorefortet.se 

Som ett tv-spel, 
fast på riktigt!
Läs mer om Boda Borg  

och boka on-line på  
www.bodaborg.se/ 

oxelosund

Adressen är  
Thorsgatan 10 

Oxelösund.

0155-30808

Får du gäster? 
Boka stuga på Jogersö Camping 

från 690 kr/dygn

www.jogerso.se

Öppet året runt

Femöre • Oxelösund  • www.skargardsvafflan.se

Öppet 11-20 alla dagar under perioden 23/6-19/8

ANNONS ANNONS



30//NYKOPINGSGUIDEN.SE NYKOPINGSGUIDEN.SE//31

Restaurang
Konferens
Catering
Fester
Event

Kontakta Patrik Woss
Telefon: 0702-17 22 60
Mail: patrik@skavstagolf.se
skavstagolf.se/jogerso-restaurang

18-0689 Flyer Jogersö restaurang.indd   1 2018-04-25   15:34

• Sjökrog - 
Restaurang Sailor

• Rökeri med 
Delikatessbutik

Fiskehamnen i Oxelösund 
0155-317 92

sailorkickis.se  •  info@sailorkickis.se

Facebook:
SailorKickis Rökeri & Delikatesser

SailorKickis

Sommar på Nynäs slott
Här finns något för både barn och vuxna. Gå på slotts visning, plocka ägg 

eller kika in i slotts köket. Besök utställningarna och trädgårdsbutiken.  
Bada, paddla, fiska. Ta en tur till museigården Långmaren.  

Strosa i parken och ströva på vandringsleder. 

Dessutom restaurang och evenemang  
hela sommaren.  

Delar av  
Landstinget Sörmland

Sörmlands Naturbruk

w w w. ny n a s s l o t t . s e  •  w w w. s o r m l a n d s m u s e u m . s e

LIVEMUSIK
FRIDAYS • SATURDAYS

Pub/Restaurang 
Whiskey 
Beer 
À la carte 
English football
Allsvensk fotboll

Open from 15.00 pm weekdays, 
weekends frpm 12.00 pm!
S:t Annegatan 6, 0155-21 71 17

www.facebook.com/Pub-McEwans-I-Nyköping

vardagar fr. 16.00
helger fr. 12.00

weekdays fr. 16.00
weekends fr. 12.00

LIVEMUSIC
Wednesdays, fridays, 
saturdays

Pubmeny
Á la carte
English football

Open weekdays from 
16.00, weekends from 
12.00

S:t Annegatan 6  
0155-21 71 17
www.pubmcewans.se

LIVEMUSIK 

www.facebook.com/Pub-McEwans-I-Nyköping

FREDAGAR • LÖRDAGAR
Pubmeny • Öl 
Whisky •Á la carte
Engelsk fotboll

Vi har öppet från kl 15.00 på vardagar, 
helger från kl 12.00! S:t Anneg 6, 0155-21 71 17

Östra Storg 17
0155 - 21 41 42
kebab-house.se

Må-To 11-21 • Fr 11-03  
Lö 12-03 • Sö 12-21

ANNONS ANNONS
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Hamnen

> RASTA HUNDEN
Längs vattnet bort mot 
Brandholmen finns en 
inhägnad hundrastgård. 

> UTEGYM
Piren är 1500 meter 
lång och när du är klar 
med intervallerna ligger 
utegymmet bredvid.

Vi gillar havet. Att hänga på hamncaféet och höra när 
sorlet och klirret av porslin blandas med vågskvalp och 
måsskrik.

Hamnen ligger en kort 
promenad från Stora Torget. 
Gamla hamnkontoret har nu 
blivit restaurang och bar. På 
kvällarna spelar liveband och 
trubadurer. Vill du ha omväx-
ling på nattlivet finns flera 
ställen att välja på. 

Nyköpings största lekplats 
med gungor, klätterställning-

ar och grillplats ligger precis 
bakom. Loppisar, butiker och 
caféer trängs bland husen. 
Nedanför de röda magasinen 
rinner Nyköpingsån ut i 
Östersjön. 

På kajen börjar åpromena-
den som är Sveriges längsta 
stadsmuseum. Gå, läs och lär. 

Hamnen är samlingsplatsen på 
sommaren för nyköpingsbor 

och turister. Här finns något för alla.
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1. Porthouse
2. Rökeriet
3. Hamnmagasinet

4. Kajplats 2
5. Café Aktersnurran
6. Mitt-i-smeten

Hitta rätt i 
Nyköpings 
Hamn

Se nästa sida för Porthouse och 
Café Aktersnurran 

Hamnvägen
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Nyköpings 
Hamn

Se nästa sida för Porthouse och 
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Hitta rätt i 
Nyköpings 
Hamn

Se nästa sida -
Café Aktersnurran 

RESTAURANG 
& NATTKLUBB

VÄLKOMMEN TILL NYKÖPINGS 
BÄSTA SOMMARNÖJE

BESÖK 
WWW.HAMNMAG.SE

FÖR MER INFO & BORDSBOKNING

0155-26 92 92 

ÖPPET 7 DAGAR I VECKAN
NATTKLUBB ONSDAG TILL LÖRDAG

@hamnmag

·KAJPLATS 2··KAJPLATS 2··KAJPLATS 2··KAJPLATS 2·
· P I Z Z A · P A S T A · B A R · C A F E · G L A S S ·

HAMNEN  NYKÖPINGHAMNEN  NYKÖPINGHAMNEN  NYKÖPING

VÄLKOMMEN TILL HAMNENS FINASTE LÄGE

LUNCH MÅNDAG - FREDAG
11:00 - 14:00 // 89KR

Trubadurer 
Varje fredag och lördag

Start 29 Juni

@kajplats2@kajplats2

VARMT VÄLKOMNA TILL
VÅRAN MYSIGA OAS

SÄSONGSPREMIÄR
18 MAJ

HÄNDER I SOMMAR
FOTBOLLS VM PÅ STORBILD

BEERFEST - RÄKFROSSA
LIVEBAND - TRUBADURER 

KRÄFTSKIVA

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK 
@TOVASTUGAN
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LUNCH MÅNDAG - FREDAG
11:00 - 14:00 // 89KR

Trubadurer 
Varje fredag och lördag

Start 29 Juni

@kajplats2@kajplats2

VARMT VÄLKOMNA TILL
VÅRAN MYSIGA OAS

SÄSONGSPREMIÄR
18 MAJ

HÄNDER I SOMMAR
FOTBOLLS VM PÅ STORBILD
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Mitt emot Kolmårdens 
huvud-entré hittar du 
Tropicarium aquarium och 
regnskog,  Sveriges största 
tropiska anläggning. Här 
kan du se norra Europas 
största hajar glida omkring i 
ett gigantiskt akvarium, rock-
or, apor, ormar, alligatorer, 
surikater mm. 
Öppet alla dagar och helger 
från kl 10.00, Julafton 
stängt.

Äventyr på Tropicarium

www.tropicarium.se

Foto: Mikael Hådell

ANNONSANNONS

Ett klassiskt 
fik mitt i 

 hamnen!Vi tillverkar glass-
våfflor varje dag 

efter ett eget 
hemligt recept. 
Bland glassen 

hittar du klassiker 
och nya favoriter!

Mjukglass och 
riktigt gott kaffe!

Skeppsbron 7, 
Nyköping

0155 28 13 70

Allt vårt 

fika är 

hembakat!

Ett klassiskt fik 
mitt i hamnen!

Visor Vid Vattnet
Lördag 28 juli • Femöre Kanal • Oxelösund

Biljettsläpp 1 maj. Biljettpris maj-juni 200:-. Juli 250:-. Serviceavgift tillkommer. 
Biljetter: www.visitoxelosund.se • Koordinaten • ICA Kvantum, förbutiken • ICA Oppeby, förbutiken. 

Mediamix Event & Media presenterar

Mats WestlingThomas Di Leva
The Mercury BoysAnna Källdén

Nytt! boende 50m till 1:a tee!

Bara fem minuter från E4:an. 
Vi erbjuder 2 x18 (36) hål golf, en 

av Sveriges största golfbutiker, 
golfrestaurang och en 

kostnadsfri korthålsbana. 
Välkommen!

&Golf      Boende

0155-21 66 17 • www.nykopingsgk.se

  

Ärila 2018.indd   1 2018-05-04   13:46
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Restaurang & Godisbutik
 Frukostbuffé Dagens Lunch
 Tex Mex Buffé HamburgareGodis & Glass

Rasta Nyköpingsbro      vid E4      Tel 0155-582 25
Öppet alla dagar 07-23      w w w . r a s t a . s e       Välkomna!

bokningar@munter.nu, 070-300 86 78 (mobilsvar)  
www.munter.nu 

Välkommen till Munterbygden - 
Hallbosjön, Mäskaren och Yngaren!

Ångslupen MunterFLYG
SK 60 
VIGGEN
CESSNA
I VÅRA HÄFTIGA 
SIMULATORER

ÖppETTIDER 
Tisdagar kl 9-12, 
söndagar kl 11-16, samt 
onsdagar 20/6-8/8 kl 13-17.
Grupper alla dagar efter 
överenskommelse. 
Café, glass, museibutik. 
Info och simulatorbokning: 
f11museum.seSveriges flygspanings-

museum på Skavsta, 
visar kalla krigets 
svenska spaningsplan 
S 29 Tunnan, S 32 
Lansen, S 35 Draken 
och SF 37 Viggen. Se 
också en tidigare hem-
lig mobil underrättelse-
pluton, samt historien 
om flygflottiljen F11.

OpENING HOURS
Tuesdays 9-12 am, 
Sundays 11 am-4 pm, 
and during 20/6-8/8 
also Wednesdays 1-5 pm. 
Shop with books, t-shirts, 
models. Coffe-Shop.
Info and simulator booking: 
f11museum.se

The Swedish Air Re-
connaissance Museum 
at Skavsta, Nyköping, 
reflect the F11 air wing 
history, and give you 
a look at all parts of 
Swedish air reconnais-
sance. Aircraft on view 
at the Museum: S  29 
Tunnan, S  32 Lansen, 
S  35 Draken and 
SF  37 Viggen. 

EXCITING
”FLIGHTS” IN
SK 60
VIGGEN
CESSNA
SIMULATORS

M
U

SE
U

M

STOCKHOLM SKAVSTA AIRPORT

AIR SCIENCE CENTER
STOCKHOLM SKAVSTA AIRPORT

M
US

EU
M

M
U

SE
U

M

STOCKHOLM SKAVSTA AIRPORT

AIR SCIENCE CENTER
STOCKHOLM SKAVSTA AIRPORT

M
US

EU
M

NAPRAPATI . KIROPRAKTIK 
SJUKGYMNASTIK . MASSAGE

ULTRALJUDSDIAGNOSTIK 
AKUTBEHANDLING . ILÄGGSSULOR

STÖTVÅGSBEHANDLING 
KONSULTATION . GRAVIDMASSAGE

VI HAR ÖPPET  
HELA SOMMAREN

BOKA TID: 
Besök www.ryggochled.com

Ring på 0155-21 54 54
Kom förbi Norrköpingsvägen 13, 

611 38 Nyköping

Vaccinera dig mot TBE!

Vaccinvagnens stopp i sommar

För att se hela sommarens turlista, besök:  
WWW.VACCINKLINIKEN.SE

NORRKÖPINGSVÄGEN 13, 
611 38 NYKÖPING 
TFN: 0155-60 60 40

NORRKÖPINGSVÄGEN 13,

ons 16 maj Hamnen Nyköping 18-20

tors 17 maj ICA Maxi Nyköping 18-20

fre 18 maj ICA Kvantum Oxelösund 17-19

lör 19 maj SN-Bollen Rosvalla 09-16

ons 23 maj Hamnen Nyköping 18-20

tors 24 maj ICA Maxi Nyköping 17-19

fre 25 maj Oppeby Marknad 09-16

Tullgarns Slott 10-15

lör 26 maj Tullgarns Slott 10-15

sön 27 maj Tullgarns Slott 10-15

ons 30 maj Hamnen Nyköping 18-20

tors 31 maj ICA Maxi Nyköping 17-19

fre 1 juni ICA Kvantum Oxelösund 17-19

lör 2 juni Gnesta Marknad 09-16

sön 3 juni Blomsterlandet Nyköping 12-14

tors 7 juni ICA Maxi Nyköping 17-19

fre 8 juni ICA Kvantum Oxelösund 17-19

lör 9 juni Trosa Marknad 09-16

ons 13 juni Hamnen Nyköping 18-20

tors 14 juni ICA Maxi Nyköping 17-19

mån 18 juni Blomsterlandet Nyköping 17-19

ons 20 juni Hamnen Nyköping 18-20

tors 21 juni ICA Kvantum Oxelösund 17-19

ons 27 juni Hamnen Nyköping 18-20

tors 28 juni ICA Maxi Nylöping 17-19

fre 29 juni Gnesta Stopp 15-17

ons 3 juli Hamnen Nyöping 18-20

tors 5 juli ICA Maxi Nyköping 17-19

fre 6 juli ICA Kvantum Oxelösund 16-18

ons 11 juli Hamnen Nyköping 18-20

tors 12 juli ICA Maxi Nyköping 17-19

Med flera turer i juli och augusti...

Drop-in på Vaccinkliniken tisdagar  
kl 18-20 och tidsbokning fredagar, se 

hemsidan för tider och bokning.  
Semesterstängt 4/7-13/8.
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CLARION   LOVES TO TRIPLE®

NÄR DU BOR HOS OSS 
INGÅR ALLTID FRUKOST, 
AFTERNOON SWEETS & 

TONIGHT’S SPECIAL

Även om du inte bor hos oss är du alltid 
välkommen förbi. Njut av en Tonight’s 

Special mellan kl. 18.00-21.00 varje dag. 
Och glöm inte att håll dig 

uppdaterad över eventen på hotellet - 
besök oss på:

www.choice.se/collection/kompaniet 
eller på Folkungavägen 1A i Nyköping

STORA HOTELLET

HOTELLET  
MITT I STAN! 
Brunnsg 31 · Nyköping · 0155-29 35 00  
scandichotels.se/storahotellet
restaurangvoyage.se

V Ä
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K
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M
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E

N

 TILL RESTA
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Y A G E !

blommenhof.se
HOTELL 

Restaurang • Konferens  
”SPA”: Pool, Bastu, Gym, Relax

Nyko�pingsguiden_maj_2018_60x90_blommenhof.indd   1 2018-05-03   11:28:08
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SPELAS UNDER JULI  PÅ NYKÖPINGSHUS
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lev livet i 

WWW.VASTERPORT.COM

NA NAILSPA

Mitt på Nyköpings shoppingstråk,  
Västra Storgatan, ligger Galleria 
Västerport, som blivit en av stadens 
mest populära mötesplatser med 
sina caféer, restauranger och 
familjetorg.
Gallerian erbjuder ett varierat 
utbud av shopping. Här finns allt 
inom mode, skönhet, hälsa och 
mycket mer. Välkomna! 
 

ÖPPETTIDER 

VARDAGAR   10-18 
LÖRDAGAR   10-16 
SÖNDAGAR   12-16


