
 

 

 

 

Årsmöte och studiebesök på Sörmlands nya museihus 28 mars 2019 

Mabbas första programpunkt 2019 äger rum i Nyköping där vi inleder med årsmöte före 
lunch. Kallelsen till årsmöte och årsmöteshandlingarna sänds ut samtidigt med denna 
inbjudan.  

Den 24 november 2018 slogs dörrarna upp till det nya museihuset och Nya Sörmlands 
museum invigdes. Museets nya byggnad är 13 000 kvadratmeter stort och är en 
spännande och kreativ plats för möten, utställningar, evenemang, kurser, workshops och 
eget skapande inom trä, textil, konst och historia. Här finns också en restaurang, butik, 
hörsal och konferenslokaler. Öppenhet och överblick är ett bärande tema för både huset 
och verksamheten. I det nya huset ligger både biblioteket och magasinen i glasklädda 
utrymmen. Magasinen ligger mitt i byggnaden vilket gör samlingarna synliga från övriga 
delar av museet.  

Museet gör också utställningar på flera platser runt om i länet, både inomhus och 
utomhus. I lador, längs vandringsleder och på slott. I den nya byggnaden finns också 
kontor, produktions- och arbetslokaler för den omfattande verksamheten som museet 
bedriver runt om i hela Sörmland.  

 

Tid: Torsdag 28 mars 2019,  
kl. 13.30 – 15.30 (cirkatid) 
Plats: Sörmlands museum ligger i 
Nyköpings västra hamn, mittemot 
Nyköpingshus, på Tolagsgatan 8, 
GPS: 58.746341, 17.013682, se mer 
om hur man hittar på nästa sida.  
Samling: Strax före kl. 13.30  
i museets entré. 
Anmälan: Så snart som möjligt men 
senast måndag den 25 mars till 
Karin Norberg i styrelsen, karin.norberg@riksarkivet.se. Max antal 30 personer. 



 

 

 

 

LITE MER OM MUSEET 

Sörmlands museum är ett regionalt museum (länsmuseum). Region Sörmland är museets 
huvudman. Museet bedriver verksamhet runt om i hela Sörmland och har utställningar inne, ute 
och på webben. Man erbjuder pedagogiska program och kurser, workshops och rådgivning till 
insamling, dokumentation och öppna samlingar. Med historia, konst och slöjd vill museet vidga 
vyer och väcka engagemang och bidra till att människor påverkar både samhället och sin egen 
livssituation.  

Museet är en av sex självständiga och samarbetande enheter i Region Sörmlands förvaltning 
Kultur & Utbildning Sörmland. Museet styrs politiskt genom Nämnden för Kultur, utbildning och 
friluftsverksamhet. Läs mer: www.sormlandsmuseum.se 

RESA TILL NYKÖPING OCH HITTA TILL MUSEET 

Tar du tåget så är närmaste tågstation Nyköpings centralstation som ligger cirka 1,8 kilometer 
från museet. Du kan sedan promenera till museet eller åka buss. 

Sörmlands museum ligger i Nyköpings västra hamn, mittemot Nyköpingshus. Besöksadress: 
Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping. GPS: 58.746341, 17.013682. 

Om du går från stationen till museet så följer du Borgaregatan som ligger framför stationshuset. 
Ta höger in på Bagaregatan och följ den hela vägen till Hamnvägen. Ta vänster på Hamnvägen 
och följ den cirka 500 meter. Gå över Hamnvägen. Den stora gråa byggnaden med en röd 
tegeldel är Sörmlands museum, se bilden ovan. Du är framme. 

Om du åker buss finns det tre hållplatser som man stiger av på: Nyköping Polishuset, cirka 400 
meter från museet, Nyköping Hamnen, cirka 400 meter från museet och Nyköpings busstation, 
cirka 1 kilometer från museet. Hitta din bästa resväg med hjälp av Sörmlandstrafikens 
reseplanerare: https://www.sormlandstrafiken.se/ 

 
BILDKÄLLOR: Samtliga bilder tillhör Sörmlands Museum. 


