
Upptäck Nyköpings landsbygd!
Projekt Upplevelseburken Nyköping - Prova på!

Syfte med projektet:
Att få fler familjer att upptäcka landsbygden i Nyköping och se den mångfald som erbjuds. 
Och förhoppningsvis även vidare bege sig ut på landsbygden och besöka/använda sig av de 
företagare, föreningar och natur som finns här.

Vad är Upplevelseburken - Prova på Nyköping?  
Många familjer vill komma ut i naturen mer, men behöver kanske en liten knuff. 
Upplevelseburken hjälper dem att ta steget, klivet eller glädjesprånget ut i naturen 
tillsammans och uppleva nya äventyr i Nyköping!
Uppdragen, som finns i Upplevelseburken, visar till spännande och annorlunda platser och
 naturområden i kommunen där de bor eller besöker. Spännande äventyr och ställen de kanske 
aldrig tidigare besökt väntar runt knuten. Företaget, The Green Woodpecker, som har utvecklat 
Upplevelseburken vann med den produkten årets Outdoorpris 2012. 
Läs mer på: www.upplevelseburken.se

Vad vill ha av er?
Vi önskar hjälp att finna platser i naturen på landsbygden som kan passa för olika typer av 
uppdrag specifikt i ert område. Gör en lista med naturområden som är spännande att besöka 
och lista deras egenskaper såsom vilka naturvärden, kulturvärden, djur och växtliv etc. 
Senast 19 februari behöver vi få in era platsförslag till e-post: info@lasatter.se 
Det är Stefan på Upplevelseburken som sedan kommer att välja ut 15 platser att göra uppdrag 
kring/på. Dessa uppdrag kommer slumpvis hamna i Upplevelseburken - Prova på Nyköping. 
Fördelning på uppdrag är 2 platsspecifika uppdrag och 3 oplatsspecifika uppdrag per burk. 

Uppdragen får inte kopplas till ett varumärke som är kommersiellt, däremot  
får verksamheter som ligger i området möjligheten att dra nytta av besöken såsom 
shopping, upplevelser, boende, förtäring mm. Tips är att ha bra skyltning!

Exempel på uppdrag kan vara:  En promenad från A till Ö
      Eget djursafari på Lida (här bor en speciell krabat..)
      Toppen på toppen (plats med vidunderlig utsikt)
      Vart går färden?

Vill du bli återförsäljare? 
Eller har tips på återförsäljare?
Upplevelseburken Nyköping - Prova på! 
kommer att finnas till försäljning i maj 2013. 
Kontakta Monika eller Marie om ni 
önskar veta mer kring att bli återförsäljare 
av upplevelseburken.

Frågor och funderingar kring
projektet besvaras av:
Kommunbygderådet:  
Monika Crafoord, 070-7253080, 
info@lasatter.se 
Marie Hansson, 0767-806244, 
info@palstorpshage.se 
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