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Nyhetsbrev nr 3- maj 
till Söderköpings näringsliv  
 
 
 
Från kommunen 

Naturkartan guidar hemestrare och turister i Söderköpings 
natur 
Nu kan naturlängtande hemestrare hitta guldkornen i Söderköpings kommun via Naturkartan. 
Allmänheten får här utflyktstips om naturreservat, friluftsområden, vandringsleder, cykelleder och 
inte minst kajakleder. Satsningen finansierar via Länsstyrelsens LONA-bidrag och kommer lägligt 
i tid inför sommarens väntade efterfrågan kring naturupplevelser. 
 
Syftet med appen Naturkartan är att hjälpa allmänheten att upptäcka och hitta ut i naturen. Många 
kommuner i Sverige finns representerade i den, och så nu även Söderköpings kommun. Ett 
LONA-bidrag från Länsstyrelsen har möjliggjort detta. I dagsläget finns närmare 40 områden i 
appen och det kommer fyllas på med fler löpande. 
 
Du kommer kunna läsa mer om Naturkartan på kommunens hemsida, men du kan redan nu se 
vilka guldkorn som finns hos Naturkartan 

Coronaenkät för maj månad 
Tidigare mätte v coronakrisens effekter varje vecka. I slutet av april beslutades det om att mäta en 
gång i månaden istället. Vi vill gärna veta hur coronakrisen slagit mot ert företag den senaste 
månaden. Du kan lämna dina svar här 

 
Hagatorgets säsongsparkeringar blir kvar över sommaren -20 
På grund av coronaepidemin har ett beslut om att låta de säsongsparkeringar (4 st) som finns på 
Hagatorgets norra sida tagits. Kommunen och företagarföreningarna diskuterar fortlöpande olika 
åtgärder som kan underlätta för företag och invånare att kunna mötas och göra affärer på ett 
tryggt sätt under coronaepidemin. Ett av önskemålen har varit just dessa säsongsparkeringar. 

 
30 minuter blir 60 minuter på Hagatorget  
Ett annat beslut som genomförs p.g.a coronaepidemin är utöka parkeringstiden från dagens 30 
minuter till 60 minuter runt Hagatorget. Dessutom gäller parkeringsbestämmelserna 7 dagar i 
veckan för att anpassa till företagens utökade öppettider. Även här är syftet att öka tillgänglighet 
och ökad trygghet. Beslutet gäller tillsvidare. 

  

http://www.naturkartan.se/soderkoping
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=462a64e98e7b
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Tak över serveringplatser 
De restauranger, caféer, glasställen etc som har uteserveringar på allmän platsmark kan 
nu sätta upp serveringstak (tält utan väggar) över sina serveringsplatser.  
Detta är ytterligare ett sätt att öka möjligheterna för våra företag att ta emot kunder på 
ett tryggt och attraktivt sätt. Beslutet gäller fram till fram till 30 september i år. 
 
Ansökan krävs! Blanketten ”Tillfälligt nyttjande av kommunal mark ska användas för 
ansökan”. Till ansökan bifogas enkel ritning eller foto. Ansökan ska skickas in 
skriftligen, gärna via e-post. Märkning: ”Ansökan om tillfälligt väderskydd på uteservering”. 
Länk till ansökan. 

Ansvarig för upplåtelse av mark i Kanalhamnen:  
Markförvaltare vid kommunstyrelsens förvaltning; Magnus Sandberg, 
magnus.sandberg@soderkoping.se, 0121-185 50 

Ansvarig för upplåtelse i övriga stadskärnan: Enhetschef teknik och entreprenad; Peter 
Tauberman, peter.tauberman@soderkoping.se, 0121-186 58 
 
 

Påminnelse om Polistillstånd vid evenemang inom planlagt 
område. 
Kommunen vill påminna om att om du, ditt företag eller förening planerar att genomföra ett 
publikt evenemang att det i de flesta fall krävs polistillstånd. Vi uppmanar er därför att alltid ta en 
kontakt med polismyndigheten redan under planeringen av ert evenemang. I dessa tider är det 
extra viktigt att tänka proaktivt och ta det säkra före det osäkra. 

 

 

Övrigt från Söderköping: 

 

Gästabudet tvingas ställa in i år 
Många event i Söderköping och runt om i Sverige har tvingats ställa in pga 
coronaepidemin och de restriktioner den har fört med sig, så nu även Gästabudet i 
Söderköping. Gästabudföreningen 
 
Förtydligande: I Norrköpings Tidningars artikel här om dagen kunde man tolka det 
så att det var kommunen som tagit beslutet att ställa in Gästabudet, men så är inte 
fallet. Beslutet tog av Gästabudets styrelse, enhälligt. Kommunen representeras av en 
politiker i styrelsen samt är i övrigt, med i arbetsgrupper, är delfinansiär och är en del 
av samordningen runt ikring eventet.  

 

Strömma Kanalbolag ställer in båtturerna på Göta kanal i år 
P.g.a restriktionerna kring coronaepidemin kommer inga turer med de populära stora 
kanalbåtarna Diana, Juno och Wilhelm Tham att genomföras denna sommar. –Tråkigt 
men förståeligt säger AB Göta kanalbolags VD Roger Altsäter. 

 
Däremot kommer några av Göta Kanalbolags egna kryssningsbåtar genomföra 
dagsturer på kanalen. Ett högt bokningstryck från fritidsbåtar kommer innebära att 
fler människor kommer att använda kanalen och anlägga platser med service och 
varuutbud under sommaren. Vi håller tummar och tår för en vädermässigt bra 
sommar. 

 

https://minasidor.soderkoping.se/oversikt/overview/336
mailto:magnus.sandberg@soderkoping.se
mailto:peter.tauberman@soderkoping.se
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Lyckat Vårsprattel i S:a Anna 
I ett nytt anpassat event med idel utomhusaktiviteter genomförde Navet i havets 
medlemmar ett Vårsprattel föregående lördag. Föreningen är nöjda med detta första 
vårsprattel trots corona och lite kallt väder. Vårtsprattlet är tänkt att vara startskottet 
och öppnandet av skärgården och ambitionen från Navet i havet är att det ska bli ett 
återkommande event. Vill du veta mer, kontakta Britta Andersson, ordförande i Navet 
i havet på telefon 070-579 48 54  

 

 

   

Från myndigheter, Region Östergötland, organisationer och stödsystemet: 

 
Hur går du till väga kring eventuellt hyresrabatt? 
Vi har fått in önskemål om att åter igen informera om hur du kan få del av de hyresrabatter som 
införts under coronakrisen. 
 
Hur gör jag? 

1. Kontrollera om ditt företag är inom en bransch som kan ta del av stödet. Du finner en 
lista på aktuella branscher hos Boverket. 

2. Tag efter det kontakt med din hyresvärd. 
a. Det finns inga generella hyresrabatter! Det är individuella överenskommelser 

mellan hyresgäst och hyresvärd.  
b. De vanligaste stöden är förlängd betalningstid och övergång från kvartalshyra till 

månadshyra. 
3. Du och din hyresvärd kommer fram till en överenskommelse för just ditt företag. 

Du kan också läsa mer om stödet kring hyresrabatter på nedanstående websidor: 
Boverket –frågor & svar 
Länsstyrelsen Östergötland 
Fastighetsägarna 

 

Uppdaterad information från det regionala stödsystemet  
Det regionala stödsystemet för näringslivet som är samlat under namnet East Sweden Business 
Region (ESBR) presenterar fortlöpande information och stöttning för det regionala näringslivet. 
Informationen uppdateras kontinuerligt. 
 
https://www.eastsweden.se/artiklar/information-om-corona-for-foretagare 
 
  

https://www.boverket.se/contentassets/2907200575a8449780d8b2df5209395e/sni-koder-for-stod-nar-vissa-lokalhyresgaster-fatt-rabatt-pa-hyran.pdf
https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-nar-vissa-lokalhyresgaster-fatt-rabatt-pa-hyran/?tab=fragor-svar
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html
https://www.fastighetsagarna.se/fakta/covid-19--samlad-information-fran-fastighetsagarna/
https://www.eastsweden.se/artiklar/information-om-corona-for-foretagare
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Goda initiativ & blicken framåt 

 

Vilka åtgärder vill kunderna se i butik? 
I en internationell studie visar att många kunder gärna ser  att butikerna genomfört en 
eller flera åtgärder för att få dem känna sig trygga och kommunicerar detta.  
De vill att butikerna;  
 
• Rengöring och desinficering toppar listan, 66 procent av konsumenterna anser att 
detta skulle få dem att besöka en butik – och känna sig bekväma med det. 
 
• Generöst med stationer för rengöring och desinficering av händer, och/eller 
våtservetter med samma funktion. Drygt sex av tio (62 procent) angav detta. 
 
• Att medarbetare har handskar och/eller andningsskydd angav närmare hälften, 49 
procent. 
 
• Utbildning av medarbetare i hygien och att ha anvisningar och en policy gällande 
detta, 48 procent.  
 
• Åtgärder i butik som uppmanar till – och underlättar – att hålla avstånd, 48 procent. 
 
• Begränsat antalet kunder som får vistas i butiken på en och samma gång, 44 procent. 
 
Källa: Handelstrender (för medlemmar) 
 

Online workshops och coaching för små och medelstora 
företag 
Den rådande situationen är utmanande för oss alla, inte minst för företagare. Google 
Digitalakademin erbjuder från och med nu online workshops och gruppcoaching för likasinnade 
företagare för att hjälpa dig att komma igång med ditt företags digitala närvaro. Alla workshops 
och coaching tillfällen är kostnadsfria och erbjuds online och leds av våra digitala coacher. Spana 
in, läs mer och anmäl dig nedan. Till Google Akademin 
 
 

 

Vi önskar er åter igen, en skön och trevlig helg! 
 
Vill du komma i kontakt med oss på Näringsliv & turism så finner du våra 
kontaktuppgifter nedan. Välkommen! 

 
 
Björn Ekengren, Näringslivssamordnare Therése Eklöf, Näringslivs- & turistchef 
Tfn: 0121-181 61  Tfn: 0121-183 37 
Epost: bjorn.ekengren@soderkoping.se Epost: therese.eklof@soderkoping.se 

 
 

https://www.handelstrender.se/har-ar-atgarderna-kunderna-vill-se-i-butik/
https://learndigital.withgoogle.com/digitalakademin/f2f?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=webinar_2020_q2_sweden_se&utm_content=V4&fbclid=IwAR0l_OEWJejYi7vbi-MqQbJTpoXIGr-IIzigz4eaI1AT8xteJFguZinqnL8&gclid=CNPny4CLnOkCFQHSGQodOlIGnA
mailto:bjorn.ekengren@soderkoping.se
mailto:therese.eklof@soderkoping.se

