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Inledning 
Under hösten 2020 har Nybro kommun tagit hjälp av er, 
barn och ungdomar för att ta reda på hur vi ska bygga 
och utveckla framtidens Nybro stad. 

I detta dokument har vi samlat de av era förslag som 
förekom flest gånger. I kartan har vi samlat alla de förslag 
som ni skrev ner på Post-it-lapparna. Varje markering i 
kartan motsvarar ett förslag, klickar man på markeringen 
får man upp en rutan med en beskrivning av vad någon 
har tyckt om just den platsen. 

Några av er fyllde även i en enkät innan vi kom 
ut till er och genomförde workshopen. Frågan 
som ställdes i enkäten var vad ni ville utveckla 
i Nybro i framtiden. Förslagen stämde till stor 
del överrens med det som ni sedan sa under 
workshoparna. Många ville se fler aktiviteter i Nybro 
och fler butiker eller restauranger i stradskärnan. 
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Så arbetar vi med era 
synpunkter 

Vi har fått in många spännande förslag och kloka synpunkter 
från er. I den fördjupade översiktsplanen arbetar vi med 
frågor som rör fysisk planering. Alltså hur vi kan utveckla 
Nybro genom att till exempel skapa mötesplatser, bygga nya 
cykelvägar eller bostäder. 

Flera av era förslag kommer vi använda i arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen. Vi har också fått in många förslag 
som vi inte arbetar med i den fördjupade översiktsplanen. De 
förslagen skickar vi vidare till de personer som arbetar med 
just den frågan som förslaget gäller. 

De vanligaste anledningarna till att vi inte tar med ett 
förslag är för att det inte har med fysisk planering att göra. 
Till exempel kan vi inte ta med önskemål om att specifika  
resturanger eller butiker ska komma till Nybro. Dessa förslag 
har vi istället skickat vidare till kommunens näringslivsenhet 
som bland annat arbetar för att fler företag ska etablera sig i 
Nybro. 
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”
Exempel på förslag 
”Köpcentrum i Lönnen” 

”Hopptorn i Linnéasjön och Rismåla göl”

”Fler mötesplatser och aktiviteter i cen-
trum”

”Fler och större idrottsanläggningar i sta-
den” 

”Fler butiker och restauranger i centrum” 

”Go-kartbana vid Åkrahäll” 

”Utomhusbassäng vid simhallen” 
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• Bättre kollektivtrafik
• Fler aktiviteter 
• Fler butiker, restauranger 

och snabbmatskedjor 
• Utveckla Stadskärnan
• Bättre fritidsgårdar

Detta hade ni 
mest åsikter 
om
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Det här vill barn och 
ungdomar i Nybro 
stad 
Fler aktiviteter
De allra flesta av er tycker att det behövs fler saker att göra i staden. Under våra 
samtal med er fick vi ofta höra att Nybro är en stad som är till för främst barnfamiljer 
och äldre personer. Som ung i Nybro åker man ofta till Kalmar för att hitta på saker 
då det finns ett större utbud av aktiviteter där.

Fler butiker, restauranger och snabbmatskedjor 
Många efterfrågade ett fler och mer varierade butiker, en shoppinggalleria i 
stadskärnan tyckte flera av er var en bra idé. Ett annat önskemål som många hade 
var att snabbmatskedjor såsom Max, KFC, Subway m.fl. öppnade i Nybro. 

Utveckla stadskärnan 
Stadskärnan behöver utvecklas och flera av er vill se att den utvecklas med 
aktiviteter och mötesplatser där ungdomar kan samlas till exempel genom fler 
väderskyddade sittplatser eller fler ytor för idrott och lek. 

Bättre kollektivtrafik 
För att det ska bli lättare att ta sig till olika platser i staden föreslår en hel del av er 
att det borde finnas bussar som bara går i Nybro stad. Ett annat förslag som några 
har lyft är att ni vill ha uthyrning av elsparkcyklar, på samma sätt som finns i flera 
större städer idag.

Bättre fritidsgårdar 
Många av er tycker att kommunens fritidsgård Mejeriet behöver bli en roligare och 
tryggare plats för ungdomar att vistas på.  Eftersom vi inte kan ta med frågan i den 
fördjupade översiktsplanen kommer frågan skickas vidare till berörd förvaltning 
inom kommunen. 



10

Platser som barn och 
ungdomar särskilt vill 
utveckla 
Badhusparken 
Badhusparken är redan idag en omtyckt mötesplats för ungdomar. Flera av er föreslår att 
parken ska förbättras med fler aktiviteter, ett av de vanligast förekommande förslagen är 
en utomhusbio. 

Linnéasjön 
Det vanligaste önskemålet är att vattenkvalitén i Linnéasjön ska förbättras så att det ska 
gå att bada i sjön. Kommunen håller just nu på att undersöka vad som är orsaken till den 
dåliga vattenkvalitén och arbetar mycket med frågan. 
Vi har även fått många förslag på hur man Linnéasjöområdet skulle kunna förbättras, 
exempelvis genom ett hopptorn i sjön, bastu vid campingen med mera. 

Rismåla göl 
Rismåla göl är en populär mötesplats för ungdomar. Särskilt på sommaren då många åker 
dit för att bada och grilla. Vi har fått väldigt många förslag på hur området kring Rismåla 
göl skulle kunna förbättras. Flera föreslår till exempel ett hopptorn i sjön och att stranden 
ska förbättras och bli större. 

Åkrahällområdet 
Området närmast Åkrahällskolan är ett område som många av er vill utveckla. Nya 
basketplaner, klätterhall, Gokart-bana och multisporthall är några av de förslagen som ni 
har kommit med. 

Vi
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Vi

Så fortsätter arbetet 
Era förslag och synpunkter är ett av våra viktigaste 
planeringsunderlag i arbetet med vår nya fördjupade 
översiktsplan. Därför kommer vi nu ta med oss dessa in i 
vårt fortsatta arbete med att planera hur Nybro ska se ut i 
framtiden. 

Eftersom planen bara kan hantera frågor som rör fysisk 
planering så kan vi tyvärr inte ta med alla era förslag in i 
den fördjupade översiktsplanen. De kommer istället att 
hanteras av en tjänsteperson på kommunen som jobbar 
med just det område som förslaget rör. 

Vi kommer under vintern att arbeta med att ta fram ett 
förslag till den nya fördjupade översiktsplanen för Nybro 
stad. När planen är klar ska politikerna i kommunen 
bestämma om planen får skickas ut på samråd. Ett samråd 
innebär att ni och alla andra får tycka till om de förslag som 
finns med i planen. 

Vilka saker i den fördjupade översiktsplanen som 
genomförs beror på hur kommunens politiker väljer att 
prioritera i budgeten. I budgeten väljer politikerna vilka 
satsningar som ska genomföras. Budgeten består av den 
skatt som medborgarna varje år betalar in till kommunen. 

Vi som nu i höst varit ute hos er i skolorna och hört era 
kloka tankar om hur staden bör utvecklas ser fram emot 
att få komma tillbaka till er strax innan sommarlovet för att 
berätta om vårt förslag till ny fördjupad översiktsplan för 
Nybro stad. 



TACK!  
Slutligen vill vi säga ett STORT TACK till er som var 
med under våra workshops. Ni har med era förslag 
bidragit till att forma framtidens Nybro stad! 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nybro Kommun 

Emmy Fransson 
Philip Agerö 
Johannes Scherman
Mathilda Leonardsson 
Malin Ekstedt 
Jessica Ekstrand
Olof Persson
Erika Gülich
Thomas Bergström 
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