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På Trappans terrass sprutades eld.

Det färgsatta vattenfallet fascinerar som
alltid.

Kvinnliga fackelbärare bidrog till att lysa
upp nyårspromenaden.

Extra upplyst och vacker blev nyårspromenaden tack vara de många fackelbärarna.

Moa Martinson – en kvinna med skinn
på näsan och snö på huvudet.
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Tusentals och åter
tusentals vinterklädda människor samlades vid Moa-statyn
på Grytstorget för att
gemensamt gå den
traditionella Nyårspromenaden.

Trångt och trivsamt på väg in i det nya året.

...och 2010 slutade

D
D

känna trygghet i vår stad och så vidare
krävs det att vi alla samarbetar och tar
ett socialt ansvar. Och det kan ni genom
att stödja Idrott utan gränser, sa Admir
Lukacevic.

et hela inleddes passande med
att Damkören sjöng ”Stad i ljus”.
Därefter var det dags för det
första nyårstalet som hölls av
Admir Lukacevic.
– Det är en stor ära för mig att få hålla
detta nyårstal, säger Admir Lukacevic.
Han är mannen bakom Idrott utan
gränser och som tack vare att Lars
Stjernkvist (S) trodde på honom kunde
förverkliga sitt projekt.
– Idrott utan gränser finns i sju olika
bostadsområden i Norrköping och når
ut till 3 000 barn och ungdomar och 30
unga ledare har utbildats. För att kunna få det bästa resultatet, med andra
ord få in ungdomar på arbetsmarknaden, jobba mot främlingsfientlighet,

•

Därefter började promenerandet.
En nysträckning via baksidan av Visualiseringscenter C. kontrasterna mellan
det rivna gamla hotellet och ljuskronorna är stor. Och fascinerande. Det är
trångt och det går långsamt. Men det
går framåt.
Under hela vägen lyser marschaller.
– Vi tänder nästan 7 000 marschaller inför promenaden, säger Sven-Erik
Egerskogh som är en av 15 frivilliga
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från Hemvärnet som på uppdrag av
Norrköpings kommun lyser upp vår
väg.
Inne på Visualiseringscenter C kan
man göra ett första stopp, det andra
görs med fördel på Arbetets museum
där det bjuds på uppskattad glögg med
pepparkaka. Därifrån vandras det sedan vidare förbi det upplysta vattenfallet som fascinerar.
Det är vintrigt och vitt och alldeles
lagom varmt. Inne på Louis De Geer
kan den som vill släcka törsten eller
möjligtvis värma sig med en skvätt
alkohol innan man beger sig vidare ner
mot Strömsparken för att de den uppskattade dansshowen med elever från
De Geer-gymnasiet.

