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Så ska Nybro 
stad utvecklas
Resultat från Workshops med 
kultur- och idrottsföreningar 



D E L T A G A N D E 

SPF - Seniorerna Nybro 

Nybro Vikings 

Nybro IF 

Pukebergs BK 

Madesjö IF 

Nybro Slalomklubb 

Nybro Motorklubb

Nybro Innebandyklubb 

Workshops - 
Sammanställning 
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Inledning 
Nybro kommun tar fram en ny fördjupad översiktsplan för 
Nybro stad. En viktig del i arbetet med framtagandet av 
en fördjupad översiktsplan är invånardialogen. 

Under sommaren och hösten har det varit möjligt att 
besvara en enkät om hur Nybro ska utvecklas i framtiden: 
Under september månad hölls workshopar med 
föreningslivet i Nybro.

I september 2020 bjöd Nybro kommun in 
kulturföreningar och idrottsföreningar till workshopar 
kopplade till framtagandet av en ny fördjupad 
översiktsplan för Nybro stad. Workshopen med 
kulturföreningar genomfördes 2020-09-03 och med 
idrottsföreningar 2020-09-09. 

Workshoparna utgjordes av två stycken huvudsakliga 
delar, en del med fokus på var vi befinner oss i nuläget; 
2020 och en del med fokus på hur vi vill att Nybro ska 
utvecklas och hur vår stad ska se ut i framtiden med 
utblick mot 2040. 
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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 stad genom att till exempel skapa mötesplatser, 
bygga nya vägar eller bostäder. 

Flera av era förslag kan vi använda i arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen. De förslag som vi inte kan ta 
med i planen 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. 
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”
Exempel på förslag 
”Ny konstgräsplan” 

”Fler isytor och ny träningshall” 

”Arenastad vid Åkrahäll” 

”Fler ytor/hallar för inomhusidrott” 

”Förbättra cykelväg till OG-hallen” 

”Kulturen mer synlig i staden” 

”Bättre kollektivtrafik kvällstid” 
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• Fler isytor 
• Fler inomhusytor för idrott
• 11-mannaplan och ny 

konstgräsplan 
•  Bättre kollektivtrafik 

Detta hade ni 
mest åsikter 
om
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Del 1 “Nuläge”  

Identifierade brister - nuläge (2020) 

Syftet med workshopens första del var att kartlägga nuläget, hur ser läget ut för 

föreningslivet i Nybro stad 2020? Andra frågor som lyftes under detta pass var 

bland annat: Vad saknas i Nybro stad idag? Hur kan kommunen och föreningslivet 

jobba för att utveckla Nybro? 

Under denna del lyfte många av er fram att ett av de största problemen i dagsläget 

är att få befintliga ytor att räcka till. För merparten av stadens idrottsutövare 

och föreningsaktiva är det idag svårt att hitta tider i de lokaler som uppfyller 

verksamhetens krav.

Flera av er ville också se fler spontanytor för idrott och bättre kommunikationer till 

och från de ytor och lokaler där föreningarna bedriver sin verksamhet. Vägen till 

OG-hallen framhöll flera av er som särskilt problematisk. Många ungdomar tar sig 

till OG-hallen på cykel och vägen fram till hallen saknar ett trafiksäkert alternativ för 

cyklister. 
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Del 2 “Utveckling & 
Framtid” 
Förslag till utveckling 

Syftet med workshopens andra del var att skapa en utblick mot framtiden. Hur 

ska Nybro stad se ut 2040? 

Detta pass utgjordes av två stycken stationer där deltagarna fick dela upp sig 

och sitta på en station i taget. På den ena stationen diskuterades frågor som 

berörde infrastruktur och på den andra stationen diskuterades utveckling och 

exploatering, det vill säga hur Nybro ska utvecklas och var utvecklingen främst 

ska ske.

Fler och större anläggningar för inomhus- och utomhussporter var det som de 

allra flesta av er valde att lyfta fram på frågan om hur Nybro skulle utvecklas till 

2040. Bland annat behövs fler isytor, fler 11-mannaplaner för fotboll och även fler 

hallar för inomhusidrott så som till exempel innebandy.

 

En arenastad där flera idrotter kan samlas var en spännande idé som också 

kom fram under denna del av workshopen, det fanns flera olika förslag på vad 

en sådan anläggning skulle kunna lokaliseras, Kungshall och Åkrahäll var två 

av de alternativen som lyftes fram. I övrigt framkom det att många av stadens 

idrottsverksamheter är beroende av en närhet till regionala kommunikationer, då 

flera utövare pendlar till Nybro från övriga länet.  
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Så fortsätter arbetet 
De synpunkter och förslag som inkommit under 
invånardialogen utgör det viktigaste planeringsunderlaget 
för den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad. 

Det material som vi har fått in genom invånardialogen 
kommer att bearbetas, en del av det underlag som vi 
har fått in kommer sedan att arbetas in i den fördjupade 
översiktsplanen. 

De synpunkter som inkommit under invånardialogen, men 
som inte kan behandlas i den fördjupade översiktsplanen 
kommer att tas omhand och vidarebefordras till de 
tjänstepersoner som hanterar respektive fråga. 

Den fördjupade översiktsplanen kommer att vara ute på 
samråd under maj-juni 2021. Under samrådet kommer 
det finnas möjlighet att tycka till om innehållet i den 
fördjupade översiktsplanen. 

Synpunkterna som kommer in under samrådet kommer 
sedan att arbetas in i den fördjupade översiktsplanen innan 
det återigen ställs ut för granskning innan den är redo att 
antas. 



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
Philip 
Mathilda 
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