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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Nybro
stad, 2010

Sammanfattande inledning
Denna rapport pekar ut kulturhistorisk värdefulla fastigheter i Nybro stad. Den är gjord som ett
underlag för det kommunala arbetet med att värna bebyggelsens kulturvärden. Handlingen har
arbetats fram i samverkan mellan Nybro kommun och Kalmar läns museum under år 2010.
Finansiering har skett dels med kommunala medel, dels med statliga bidrag till kulturmiljövård,
beviljade av Länsstyrelsen i Kalmar län. Arbetet utgör en del av projektet "Nybros moderna
kulturarv".
Tidigare har ett liknande kunskapsunderlag saknats. Endast en mindre del av stadens
kulturhistoriskt värdefulla byggnader har enkelt kunnat identifieras genom att de i detaljplanen
har särskilda kulturmiljöföreskrifter (Q,q). Identifiering är den primära förutsättningen för att man
skall kunna värna bebyggelsens kulturhistoriska värden i plan- och bygglovprocesserna.
Kunskapsluckorna har varit särskilt besvärande så det gäller de "särskilt värdefulla" byggnader
som inte får förvanskas enligt Plan- och bygglagen (PBL).

"En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas."
PBL 8 kap 13 §

Rapporten pekar ut kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i två värdeklasser: särskilt värdefulla
byggnader och värdefulla byggnader. Medan de särskilt värdefulla byggnaderna inte får
förvanskas enligt lagen, kan man säga att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inte bör
förvanskas. Ordet "byggnad" har använts för att ansluta till lagtexten. Arbetets översiktliga
karaktär innebär dock att bedömningarna gäller fastigheten som helhet. Rapporten pekar även
ut s.k. varsamhetsområden, där man vid ändringar av bebyggelsen (ombyggnader, rivningar,
nybyggnader etc.) bör ta hänsyn till områdets samlade karaktär. Till rapporten hör ett digitalt
kartskikt med de utpekade fasigheterna och områdena.

Rapporten pekar ut:
 kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader
 kulturhistoriskt värdefulla byggnader
 varsamhetsområden
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Rapporten följer den stadsdelsindelning som återfinns i den fördjupade översiktsplanen för
Nybro stad från år 2004 (Föp 2004). Tanken har varit att handlingen med lätthet skall kunna
infogas i, eller biläggas, översiktplanen. Fördelen med detta är dels att handlingen blir politiskt
antagen, dels att den kan revideras i samband med översiktsplaneringen. I likhet med de flesta
kunskapsunderlag speglar arbetet en rådande situation. Det kommer därför med tiden att vara i
behov av uppdatering.
Rapportens första del redogör för hur arbetet har bedrivits. I samma del förs även en diskussion
omkring vissa principiella frågor då detta arbete delvis har haft metodutvecklande syften.
Rapportens andra del är en stadsdelsvis uppställd katalog över de utpekade byggnaderna och
områdena.

Gårdshuset på Ejdern 4. Ett kulturhistoriskt sett särskilt
värdefullt hus i stadsdel 6 Östermalm. Exteriören är
ännu till stora delar bevarad i original. Huset visar hur
många av Nybros byggnader såg ut decennierna efter
sekelskiftet 1900 (1900-1910-tal) Många av de äldre
byggnaderna i Nybro centrum har ursprungligen varit
klädda med träpanel indelade i olika fält. Ett vanligt sätt
att skapa sådana fält var att förlänga fönsterfodren på
detta sätt.

Gathuset på Apollo 9. Även detta hus som ligger utmed
Storgatan i centrum är en särskilt värdefullt byggnad.
Det är uppfört år 1898 och fasaden har sannolikt från
början haft en fältindelad panel. Då huset reveterats en
bit in på 1900-talet (1920-tal?) har man valt att behålla
fältindelingen.
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Del 1. Om arbetet och rapporten
Allmän bakgrund
I många kommuner har man idag svårt att värna sina kulturmiljöer, inte minst dem i tätorterna.
Oftast är endast en bråkdel av den fysiska miljön lagligen skyddad genom skyddsbestämmelser
enligt Kulturminneslagen eller Plan- och bygglagen. Båda dessa skyddsinstrument är dessutom
knutna till resurskrävande processer, vilket i praktiken hindrar att skyddet införs även om
kulturvärdena är välkända.
En central del av problemet är att många kommuner antingen helt saknar, eller har ytterst
bristfälliga, planeringsunderlag avseende kulturmiljön. Kulturminnesvårdsprogrammen är inte
sällan föråldrade och det är inte heller ovanligt att tätorterna lämnats helt utanför. Kommunernas
tjänstemän har svårt att veta vilka kulturmiljökvaliteter som bör värnas och vilka byggnader som
är att betrakta som kulturhistoriskt värdefulla. Värdena är ofta inte heller kända av
fastighetsägarna. Eftersom de kulturhistoriska värdena inte identifierats brister hänsynen både i
planeringssammanhang och i bygglovhandläggning, med resultatet att värdena går till spillo.
Plan- och bygglagen stadgar att: "En byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas." Bestämmelsen kan
även tillämpas på bygglovpliktiga anläggningar, tomter, allmänna platser och
bebyggelseområden (PBL 2011: 8 kap 13 §). Det är dessvärre få kommuner som har
planeringsunderlag där dessa byggnader identifieras. Kommunerna kan därmed inte uppfylla
lagens krav.
Bristerna i de befintliga kulturmiljöunderlagen innebär även svårigheter att uppfylla de miljömål
som fastställts av Sveriges riksdag. Många kommuner står idag i en situation där de skall
försöka nå dessa mål, trots planeringsunderlagens brister och trots kraftiga sparkrav. För
miljömålet ”God bebyggd miljö” gäller bl.a. följande delmål:


Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på
program och strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas
till vara och utvecklas. (Ett av flera delmål formulerade under ”Delmål 1,
2010. Planeringsunderlag.”)



Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall senast år 2010 vara identifierade
och ha en långsiktigt hållbar förvaltning. (”Delmål 2, 2010. Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse”.)

Fram till för några år sedan saknades kulturmiljöunderlag helt för större delen av Nybro stad.
Endast för själva centrum fanns en kulturhistorisk utredning, gjord av Stadsarkitektkontoret och
Kalmar läns museum år 1979. Utredningen, som dels innehåller historisk information, dels en
kulturhistorisk gradering av byggnader och stadsmiljöer, har legat till grund för 2010 års arbete
avseende historiken. Då det gäller de värderande avsnitten innebär 2010 års arbete en
uppdatering.
Nybro kommuns kulturminnesvårdprogram, utgivet år 1988, täcker inte in Nybro stad. Samma
sak gäller "Nybro kommuns industriarv", en studie från år 2002 där ett antal industrimiljöer i
kommunen utpekas som kulturhistoriskt särskilt värdefulla. Visserligen var ett av de områden
som utpekades "Nybro stads industrier”, men någon närmare precisering av vilka av stadens
industrier som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla gjordes inte1. Föreliggande arbete omfattar
stadens alla byggda miljöer och täcker därmed upp denna kunskapslucka.
1

Dock listades tre aspekter som särskilt intressanta, med den viktigaste först:
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Projektet ”Nybros moderna kulturarv”
Genom projektet "Nybros moderna kulturarv", som bedrevs av Nybro kommun, Länsstyrelsen i
Kalmar län och Kalmar läns museum åren 2004-2007, har kunskapsunderlagen om Nybro stads
bebyggelse avsevärt förbättrats. Projektet var inriktat på 1900-talets bostadsbebyggelse i
Nybro, med huvudsyfte att identifiera kulturhistoriska värden i denna bebyggelse. Det var både
inriktat mot metodutveckling, dokumentation och kunskapsspridning.
Under år 2004 gjordes en mindre förstudie och under år 2005 tog man fram kulturhistoriska
karaktärsbeskrivningar för 11 bostadsstadsdelar i Nybro, som samlades i skriften ”Nybros
stadsdelar”. Under år 2006 gjordes djupare dokumentationer i studiecirkelform omkring olika
teman och genomfördes ett par stadsdelsvandringar. Både materialet i ”Nybros stadsdelar” och
studiecirklarnas texter utnyttjades i den utställning som producerades och visades under år
2007 då Nybro firade 75 år som stad.
Inom projektet ”Nybros moderna kulturarv” fanns redan från början ambitionen att utveckla
kostnadseffektiva metoder för utpekanden av särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Uppgiften kom dock att bortprioriteras till förmån för ett bredare och publikt inriktat arbete. Inte
desto mindre framtogs genom projektet värdefulla kunskapsunderlag som har utgjort en viktig
grund för den inventering som nu genomförts. Genom 2010 års arbete har även uppgiften att
utveckla och pröva en inventeringsmetod slutligen kommit till stånd. Detta arbete skall därför
betraktas som en sista etapp av projektet "Nybros moderna kulturarv".

Syfte
Det överordnade syftet med 2010 års arbete har varit att utarbeta en kostnadseffektiv metod för
att ta fram ett bra planeringsunderlag för den kommunala fysiska planeringen och
bygglovhanteringen avseende bebyggelsens kulturhistoriska värden. Därmed syftar arbetet
även till att nå närmare miljömålens delmål om identifikation och en tryggad förvaltning av
bebyggelsens kulturhistoriska värden. Arbetets mer precisa syfte har varit att identifiera den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Nybro stad.

Resultat
Arbetet har framförallt resulterat i att byggnader i Nybro stad som är värdefulla eller särskilt
värdefulla från kulturhistoriskt synpunkt har identifierats. Dessa byggnader och områden har
listats och kortfattade värdebeskrivningar har upprättats för varje utpekat objekt. Arbetet pekar
även ut s.k. varsamhetsområden, där man vid ändringar av bebyggelsen (ombyggnader,
rivningar, nybyggnader etc.) bör ta särskild hänsyn till områdets samlade karaktär. För de
stadsdelar som har mer omfattande bebyggelse har stadsdelsbeskrivningar som listar generella
karaktärsdrag och kulturmiljövärden i olika områden dessutom upprättats.
I del 2 av denna rapport redovisas både utpekade byggnader, områden och
stadsdelsbeskrivningar. Till rapporten hör ett digitalt kartskikt med de utpekade fasigheterna och




De anrika storföretagen (Kährs, Ljungdahls, Rydéns, Pukeberg och Bräntorp, samt i viss mån även
”Wellen”/Munksjö/Smurfit samt JEAB/PLM/GN Mekan).
Staden i glasriket (Pukeberg, Nybro glasbruk, Glödlampshyttan, men även Nybro glassliperi och
spegelfabriks fabrik i kvarteret Brunnen).
Småindustrier som representerar typiska Nybronäringar, förutom glasindustrin även möbel-, svarveri- och
bleckvaruindustri. (Exempelvis Lindvalls snickeri- & svarverifabrik på Södra industriområdet 8).
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områdena.

Avgränsningar
Arbetet omfattar all bebyggelse, som bostadsfastigheter, offentliga byggnader, industrier,
handelsfastigheter m.m. inom Nybro stad. De geografiska ramarna har satts utifrån den
stadsdelsindelning som återfinns i den gällande fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (Föp
2004). Även redovisningen i denna rapport är uppställd enligt översiktsplanens indelning och
numrering.
På grund av arbetets översiktliga karaktär har en samlad bedömning av byggnadsbeståndet på
varje fastighet gjorts. Bedömningarna gäller således fastigheter, inte byggnader. Man bör vara
medveten om att detta resulterat i att många kulturhistoriskt värdefulla uthus inte pekats ut,
eftersom de hör till en förvanskad huvudbyggnad. Fastigheterna har normalt endast besiktigats
från gatan och bedömningarna grundar sig på det som kan uppfattas därifrån.

Beskrivning och utvärdering av metod
Två ambitioner har fungerat vägledande i projektet/arbetsprocessen. Dels att producera ett
material som är användbart och relevant i det kommunala arbetet. Dels att minimera
kostnaderna. Detta har givits utifrån två identifierade problem.
Det första är att kulturhistoriska byggnadsinventeringar traditionellt har varit så ambitiösa att de
endast har kunnat genomföras för avgränsade och speciellt utvalda miljöer. Inventeringarna
omfattar normalt både arkivstudier och en relativt detaljerad faktafångst i fält om varje byggnads
material och arkitektur. Det har därför helt enkelt inte varit ekonomiskt realistiskt att ta fram
breda och heltäckande kunskapsunderlag med denna metod.
Det andra problemet är att dessa inventeringar varit dokumenterande, men inte alltid
värderande. I de fall då man utelämnat den antikvariska värderingen har materialet varit
svåranvänt. Tydligt värderande underlag behövs i den kommunala handläggningen - både för
de egna bedömningarna och för argumentationen utåt.
Med dessa utgångspunkter har inventeringsmetoden reducerats till att endast omfatta just det
värderande momentet. Många byggnader bedömdes på kort tid genom en snabb exteriör
besiktning och byggnaderna på de fastigheter som bedömdes som kulturhistoriskt värdefulla
fotograferades. Fotografierna utgör inventeringens enda dokumenterande faktafångst (frånsett
enstaka anteckningar om material, skick m.m. som medtagits i värdebeskrivningarna). Vid
fältarbetet noterades områden med en sammanhållen karaktär och utvaldes fastigheter i två
värdeklasser:



kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter
kulturhistoriskt värdefulla fastigheter

Den logiska konsekvensen av en "snabbinventering" av detta slag är den ökade risken att
förbise kulturhistoriska kvaliteter och/eller fastigheter som borde varit med i urvalet.
Risken får sägas ha varit kalkylerad i detta arbete eftersom kvantiteten, d.v.s. antal inventerade
fastigheter, medvetet har prioriterats. För att minska risken har arbetsgången utformats så att
materialet granskats i flera steg och av olika personer. Möjligen kunde detta ha utvecklats
ytterligare.
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Det initiala urvalet har gjorts gemensamt av två byggnadsantikvarier. Antikvariernas fältarbete
har bedrivits både enskilt och tillsammans, där det senare visade sig vara att föredra. Främst
eftersom värdebedömningen då kunde göras direkt och utan återbesök. I de områden där
fältarbetet utfördes enskilt, fanns behov både av gemensamma "skrivbordsgenomgångar" och
återbesök till många av de utpekade byggnaderna.
I ett andra led har urvalet diskuterats och justerats vid arbetsmöten där de två antikvarierna
samt tjänstemän från kommunens plan-, bygglov- och kulturfunktioner medverkat. Slutligen har
denna rapport remitterats och därefter reviderats en sista gång. Synen på listan över utpekade
fastigheter som ett "levande" material, i behov av löpande korrigering och komplettering, borgar
förhoppningsvis för att tillkommande fakta och fastigheter infogas efterhand.
För varje utpekad fastighet har en sammanfattande värdebeskrivning upprättats.
Värdebeskrivningarna består dels av en punktlista med de centrala konstituerande
värdeaspekterna, dels en kortfattad beskrivning i löptext. Värdebeskrivningarna är gjorda utifrån
arbetsgruppens sammantagna kunskap och fördjupande efterforskningar har endast gjort i
undantagsfall. Det innebär att många aspekter kan tillkomma och att värdebeskrivningar kan
behöva kompletteras framgent.
Initialt omfattades inte byggnader med Q eller q i detaljplanen av detta arbete, eftersom deras
kulturmiljövärden redan konstaterats och skyddats. Av samma anledning uteslöts stadsdel 1.
Centrum, i egenskap av det bäst kartlagda och skyddade området i staden. Arbetet
koncentrerades på de byggnader vars kulturmiljövärden var okända. I slutskedet av arbetet
omprövades dock detta ställningstagande, då det skulle kunna leda till oklarheter om vilka
byggnader som behandlats eller ej. Det ansågs önskvärt med en homogen och uppdaterad
bedömning av samtliga fastigheter. Arbetet har nu ambitionen att täcka in alla kulturhistoriskt
värdefulla fastigheter inom hela staden, även de som redan åtnjuter någon form av skydd.

Värdebeskrivningar
Det kulturhistoriska värdet av en byggnad eller bebyggelsemiljö är ett sammansatt värde som
består av olika värdeaspekter, vilka dessutom ofta överlappar varandra. Värdet vilar både på
byggnadens historiska innehåll och på dess befintliga skick. Det historiska innehållet utgörs dels
av de större sammanhang som byggnaden kan sägas spegla, dels av byggnadens specifika
historia.
De värderingar som gjorts i detta arbete baseras på byggnadernas yttre. Ursprungligt skick har
värderats högt. Beträffande byggnadernas historiska innehåll så har bedömningen vanligen
begränsats till deras förmåga att spegla generella historiska drag eller viktigare lokala
utvecklingslinjer, då byggnadernas precisa historia har varit okänd för inventerarna. För en del
byggnader har det emellertid funnits en djupare förståelse, eftersom de omfattas av den
forskning och dokumentation som gjorts inom projektet "Nybros moderna kulturarv".
Komplexiteten i begreppet "kulturhistoriskt värde" gör att man kan beskriva detta värde på
många olika sätt. Riksantikvarieämbetet har utarbetat ett system för kulturhistorisk värdering av
bebyggelse (Unnerbäck, 2002). I denna modell arbetar man med ett tiotal dokumentvärden,
som beskriver byggnadernas historiska egenskaper, och ett tiotal upplevelsevärden, som
beskriver estetiskt och socialt engagerande egenskaper hos desamma. Till detta kan en
handfull förstärkande motiv kopplas. Värdet bedöms nationellt, regionalt och lokalt.
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IDENTIFIKATION
Grundmotiv:

Dokumentvärden
Byggnadshistoriskt värde
Byggnadsteknikhistoriskt värde
Arkitekturhistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde
Personhistoriskt värde
Teknikhistoriskt värde

BEARBETNING
Förstärkande motiv:

Autenticitet (äkthet)
Kvalitet
Pedagogiskt värde (tydlighet)
Sällsynthet - Representativitet

Upplevelsevärden
Konstnärligt värde
Arkitektoniskt värde
Patina
Miljöskapande värde
Identitetsvärde
Kontinuitetsvärde
Traditionsvärde
Symbolvärde

VÄRDERING
Sammanvägd
bedömning

Riksantikvarieämbetets system är bra, inte minst eftersom det tydliggör så många aspekter av
det kulturhistoriska värdet. Det har dock ansetts för detaljerat och komplicerat för detta arbete,
där snabbhet och överblickbarhet både i själva arbetet och i den färdiga produkten satts i
centrum. Begreppsapparaten har här reducerats till fem värdetermer som kortfattat förmedlar de
viktigaste kulturhistoriska värdeaspekterna hos de utpekade fastigheterna:






Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde
Miljöskapande värde

Det bör understrykas att det är de centrala kulturhistoriska värdeaspekterna hos varje utvald
fastighet som beskrivs i en punktlista med dessa termer. Den ska ge de främsta motiven för
utpekandet och syftar inte till en heltäckande beskrivning av byggnadernas kulturhistoriska
värde. Utöver punktlistan finns för de särskilt värdefulla byggnaderna, och även för många av de
värdefulla byggnaderna, ett par meningar som kortfattat beskriver fastighetens främsta
kulturhistoriska värden.
Det bör även påpekas att antalet värdepunkter i en utpekad byggnads punktlista inte säger
något om hur högt det kulturhistoriska värdet av byggnaden är. En byggnad med en enda
värdepunkt kan alltså ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde, t. o. m. högre än ett annat objekt
som har en värdelista om fem punkter.
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Äkthetsvärde

De flesta utpekade byggnader har detta värde. Det innebär att byggnaderna är välbevarade ur
antikvarisk synvinkel, d.v.s. att många av husets exteriöra ytskikt och delar är i original. Det gör
att byggnaden förmedlar ”sin” tid på ett bra och trovärdigt sätt. Ofta är byggnaden samtidigt en
bra representant för den rådande byggtekniken och den rådande arkitekturstilen vid
tillkomsttiden. Den är med andra ord tidstypisk. I några få fall har fastigheten en åsatts
äkthetsvärde, trots att den inte är i originalutförande. Fastigheten präglas istället av en
genomgripande omgestaltning. I dessa fall anges detta i punktlistan.
De flesta byggnader som uppförts innan 1960-talet har genomgått många renoveringar och
ombyggnader som förändrat dem. Byggnader som är äldre än från cirka år 1960 har därför
ansetts möjliga att peka ut enkom på grund av sina äkthetsvärden. Byggnader som tillkommit
efter år 1960 har däremot inte pekas ut bara för att de är välbevarade – det har även krävts
andra skäl. Äkthetsvärde är besläktat med och kan innehålla värden som pedagogiskt värde
eller patina.
Konstnärligt värde

Byggnaden har någonting ”extra” i sin exteriöra utformning - en djärv arkitektur, fina material
eller omsorgsfullt utformade detaljer. I en del fall har en konstnär bidragit med särskilda
byggnadsdetaljer eller utsmyckningar. Kanske har byggnaden en så speciell arkitektur att de
flesta känner igen den - den fyller då även en funktion som ”landmärke” i staden. Den
förknippas därmed med staden och stadsdelen. Många skulle reagera om den förändrades eller
försvann. Konstnärligt värde är besläktat med och kan innehålla värden som arkitektoniskt
värde och kvalitet.

Samhällshistoriskt värde

Alla byggnader kan sägas besitta samhällshistoriska värden eftersom de i olika avseenden
speglar samhällets historia, exempelvis genom sin byggnadsteknik, sin funktion eller sitt läge. I
detta sammanhang har värdet dock främst tillskrivits byggnader som förmedlar en tydligt
historisk dimension utöver det att de är tidstypiska till sin arkitektur. Det gör de vanligen genom
att de kan knytas till en specifik historisk aktivitet eller genom att de tydligt speglar ålderdomliga
förhållanden på den plats de befinner sig. De kan spegla större, generella skeenden typiska för
samhällsutvecklingen i stort eller förmedla något om lokalhistoriska förhållanden, ofta både och.
Många gånger rör det sig om byggnader som har eller har haft någon form av offentlig funktion.
De utmärker sig därför oftast även genom att ha en speciell gestalt. Kanske har byggnaden varit
butik, fabrik eller folkskola. Den fyller då vanligen även en funktion som ”landmärke” i staden.
Den förknippas därmed med staden och stadsdelen. Många skulle reagera om den förändrades
eller försvann.
Ibland rör det sig om byggnader som framstår som ålderdomliga i sin miljö, som en kvarvarande
rest av ett äldre sammanhang. De illustrerar hur människor levt och verkat i gången tid och är
genom sin ålder sällsynta. De kanske återger i stort sett försvunna lokala förhållanden, som
stadsbyggnadsmönster (ex. äldre vägdragningar) eller aktiviteter (ex. kyrkstallar,
glasbrukskasern). Samhällshistoriskt värde är besläktat med och kan innehålla värden som
byggnadshistoriskt värde, socialhistoriskt värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde eller
symbolvärde.
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Personhistoriskt värde

Byggnaden förknippas med en viss person. Ofta gäller det personer som bott eller verkat i
husen, men det kan exempelvis även gälla byggnadens arkitekt, eller att huset uppförts av/för
en känd person. Byggnader som ritats av regionalt eller nationellt kända arkitekter har
uppmärksammats med detta värde. Vad gäller de lokala arkitekterna, som ritat en stor mängd
byggnader i staden, så har främst de hus som både ritats och bebotts av dessa personer åsatts
personhistoriskt värde. Personhistoriskt värde är den enda historiska aspekt som särskilt
specificeras i detta arbete.
Miljöskapande värde

Byggnaden ingår i en miljö av en viss karaktär och förstärker med sitt yttre denna karaktär. En
samlad karaktär ses som något positivt och ett område som är tidsmässigt och/eller
gestaltningsmässigt enhetligt som bevarandevärt. Det är alltså endast de byggnader som på
något sätt stärker områdets, stadsdelens eller stadens övergripande karaktär som tillskrivs detta
värde, även om alla byggnader på något sätt bidrar till sin omgivning. Om byggnaden har lokala
särdrag, d.v.s. är av en typ eller har detaljer som är typiska för orten, har den åsatts detta värde.
För den agrara bebyggelsen på den stadsnära landsbygden har det miljöskapande värdet
vanligen satts inom parentes. Det beror på att dessa små byggnadsgrupper förvisso stärker
omgivningens lantliga miljö idag, men att det inte är realistiskt eller kanske inte ens önskvärt att
områdets lantliga karaktär bevaras på sikt. Byggnadernas miljöskapande värde innebär i detta
fall alltså inte att de utgör del av en bevarandevärd helhet, utan att de är bevarandevärda i sig
själva och att hänsyn bör tas till dessa gårds- och bymiljöer då omgivningarna utvecklas.

T. v. Apollo 10. Exempel på den stil som fått
benämningen ”Nybrojugend", vilken
kännetecknas av putsfasader med markanta
frontespiser i böljande jugendformer,
symmetrisk fasadkomposition, brutna tak och
fönster med spröjsad ovanruta (jugendfönster).
Byggnader i denna stil återfinns främst i
centrum, i enstaka exemplar i Paradiset och på
Östermalm. De har generellt tillskrivits
miljöskapande värden, då stilen förknippas
starkt med staden och tvärt om.

T.h. Lärkan 7. Balkonger och entréverandor
med spjälade överstycken är ovanligt vanliga i
Nybro. Man kan betrakta dem som ett
värdefullt lokalt särdrag som särskilt bör
värnas. Eftersom de sätter sin prägel på
stadens bebyggelse har byggnader med
sådana spjälfronter genomgående åsatts ett
miljöskapande värde.
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T.v. Uttern 7. Nybro har en stark tradition av
privata småvärdar. Under kurortstiden var det
vanligt att man trängde ihop familjen för att
kunna upplåta delar av bostaden till badgäster.
Med den expanderande industrin fanns en
fortsatt marknad och många uppförde sina hus
med två eller fyra lägenheter för att kunna få
en bättre ekonomi. Små hyreshus och/eller
dubbla ytterdörrar är värdefulla drag som
berättar om stadens historia och som bör
värnas.
T.h. Regeln 9. Nybros historia är rik på
entreprenörer och näringsidkare som bedrivit
olika typer av tillverkningar. Det har gett
sysselsättning och förutsättningar för staden
att växa. Stadens industribyggnader är många
och av olika storlek och ålder. De utpekade
industribyggnaderna har genomgående åsatts
ett miljöskapande värde, inte främst för att de
stärker den nuvarande karaktären i de
industriområden där de ligger, utan därför att
de präglar staden som helhet.

Gradering av det kulturhistoriska värdet
Kulturhistoriskt värde är alltså ett sammansatt begrepp och eftersom alla byggnader har ett
kulturhistoriskt sammanhang, har de även någon form av kulturhistoriskt värde. Kulturhistoriskt
värde är inte heller något mätbart värde. Värderingen är en bedömning och som sådan alltid i
någon mån subjektiv. Det är därför inte enkelt att besvara frågan om vad som krävs av en
byggnad för att den ska betecknas som "särskilt värdefull" ur kulturhistorisk synpunkt. I
Boverkets "Allmänna råd om ändring av byggnad" (BÄR 1996:4 ändrad genom 2006:1) anges
dock att det av dessa byggnader krävs att de har så höga värden att deras bevarande kan
sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse.
Boverkets krav på "allmänt intresse" har i detta arbete tolkats som ett högt ställt krav, som att en
fastighet måste ha kulturhistoriska kvaliteter utöver det vanliga för att pekas ut. Byggnaderna
måste i något avseende uppfattas som speciella eller sällsynta. Av de ca 3 500 fastigheter som
ligger inom det område som omfattats av arbetet, har 163 stycken eller knappt 5 % klassats
som "särskilt värdefulla” ur kulturhistorisk synvinkel. De omfattas därmed av Plan- och
bygglagens förvanskningsförbud. Ytterligare 261 fastigheter har utpekats som kulturhistoriskt
värdefulla, vilket innebär att 424 fastigheter berörs av utpekanden, vilket motsvarar 12 %.
På grund av de högt ställda kraven på de "kulturhistoriskt särskilt värdefulla" fastigheterna,
pekas även byggnader i en lägre värdegrad ut, de "kulturhistoriskt värdefulla". Det rör sig om
byggnader med stora kulturhistoriska kvaliteter. Det kan exempelvis röra sig om delvis
förvanskade byggnader som relativt enkelt kan återfå höga originalvärden (ex. genom att man
tar bort en utvändig tilläggsisolering) eller byggnader som, trots att de delvis förvanskats, har ett
starkt tidsuttryck eller ett starkt arkitektoniskt uttryck. Det kan även handla om äldre byggnader
som är väldigt välbevarade, men har ett svagare formmässigt uttryck. Dessa byggnader
omfattas inte av förvanskningsförbudet, utan endast av Plan- och bygglagens allmänna
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varsamhetsbestämmelser (PBL 8 kap 14 § och 17 §). Klassningen är att betrakta som ett
kunskaps- och planeringsunderlag.
Man måste vara medveten om att denna inventering, liksom inventeringar i allmänhet, beskriver
tillståndet vid en viss tidpunkt. Den är att betrakta som en färskvara och kommer att behöva
uppdateras, eftersom både verkligheten och våra värderingar förändras. Vid revideringar kan
det komma att vara särskilt relevant att se över gruppen av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader.

Varsamhetsområden
Då plan- och bygglagens förvanskningsförbud även kan tillämpas på ett bebyggelseområde.
utpekades på ett tidigt stadium i arbetet även två typer av bebyggelseområden, i motsvarande
värdegrader som för de enskilda fastigheterna, d.v.s. kulturhistoriskt särskilt värdefulla områden
och kulturhistoriskt värdefulla områden. Det visade sig dock svårt att praktiskt tillämpa detta
med någon konsekvens utan att resultatet blev missvisande. Principen i arbetet har därför varit
att om en byggnad/fastighet varit att anse som särskilt värdefull eller värdefull så ska detta klart
framgå av att den pekas ut enskilt.
Inventeringen pekar istället ut s.k. varsamhetsområden där det p.g.a. områdets samanhållna
kulturmiljö finns skäl att vara särskilt uppmärksam vid alla typer av ändringar (som underhåll,
ombyggnader, nybyggnader eller rivningar av anläggningar och byggnader, men även ändringar
av marken eller vegetationen). I dessa områden har byggnaderna vanligen en enhetlig karaktär
som bör värnas, men områdena kan även ha pekas ut på andra grunder, exempelvis
stadsbyggnadsmässiga/estetiska eller samhällshistoriska.

Stadsdelsbeskrivningar
Kulturmiljöunderlag som enbart belyser enskilda fastigheter och avgränsade områden med
särskilda kulturhistoriska kvaliteter är emellertid inte tillräckliga för att svara mot lagens krav.
Kulturhistoriska värden finns i alla byggda miljöer och varsamhet mot ett områdes karaktär skall
alltid iakttas enligt Plan- och bygglagen:
"Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg
i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas."
(PBL 2 kap 6 §)
Det behövs därför även kulturmiljöunderlag som beskriver mer generella karaktärsdrag i
bebyggelsen. ”Nybros stadsdelar” är ett sådant underlag, som dock inte är särskilt avsett för de
kommunala processerna, utan en rapport utformad för att fungera för en vidare läsekrets. I 2010
års arbete har även ett antal kortfattade stadsdelsbeskrivningar upprättats som sammanfattar
de viktigaste karaktärsdragen i de olika stadsdelarna. Stadsdelsbeskrivningarna är tänkta som
en vägledning och ett led i strävan att svara upp mot lagens krav.
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Del 2.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Nybro stad
Översiktlig sammanställning

Stadsdel
1. Centrum
2. Myrdalen
3. Kungshall
4. Kährs
5. Paradiset
6. Östermalm
7. Pukeberg
8. Södra Nybro
9. Hagnebo
10. Madesjö kyrkby
11. Madesjö - Idehult
12. Idehult
13. Rismåla
15. Flyebo
16. Åkrahäll
17. Fredrikslund
18. Smedstorp
19. Hanemåla
20. Joelskogen –
Thebacken
21. Svartbäcksmåla
SUMMA
Tot.

Varsamhets- Särskilt
Värdefulla
områden
värdefulla
byggnader
byggnader
1
41
10
4
11
24
3
8
15
2
1
14
28
1
16
43
1
8
8
2 (+ del av omr.)
22
50
3
3
1
13
19
2
17
3
3
3
6
3
6
3
2
2
3
2
20
2
5
2
16

16

2
1
163
260
423 fastigheter

Översikt över stadsdelsindelningen.
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1. CENTRUM
1. CENTRUM
Stadsrum
Folkliv
Offentlighet
Representativitet
"Stenstad"
Nybrojugend
Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 Varsamhetsområde: Centrum (Storgatan med anslutande stadsrum)
 Tydliga gaturum, hus i gatulivet
 Hög "intensitet" - många entréer utmed gatorna
 Ålderdomlig bebyggelse
 Gårdar med gårdshus och uthus
 Småskalighet
 Takfotslinje med frontespiser och hörntorn
 Butiksfronter med fina detaljer (dörrar, fönsterpartier)
Epok
1900-2000
Stilar
Nybrojugend
Byggnadstyper
2½ - 3½ vån affärs- och bostadshus
Material, originalutföranden
Putsfasader
Tak med tegel eller plåt
Smidesräcken
Hög klass i detaljerna; kopparplåt, rostfri plåt, ek, teak, etc.
Stadsbyggnad
Storgatan med angränsande stadsrum
Småskalig struktur
Oregelbunden rutnätsstad
Särskilda byggnader
Stadshuset
Kommunhuset
Brand- och polisstationerna
Stationshuset
Folkets Hus
m. fl.
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Stadsdel 1. Centrum. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.

Varsamhetsområden
1. CENTRUM. Varsamhetsområden

Centrum
Storgatan med anslutande stadsrum. Nybros äldsta stadsdel där både
stadsbyggnadsstrukturen och många av de enskilda fastigheterna och
byggnaderna har både hög ålder och mycket höga kulturhistoriska
värden. Ansluter till varsamhetsområde "Sveaplan" (stadsdel 2.
Myrdalen).
Nybros namn och historia förkroppsligas i bron där den stora
landsvägen, d.v.s. Storgatan, korsar Bolanders bäck. I Storgatans
slingrande lopp, och i de angränsande kvarteren, gatorna och
stadsrummen, kan man ännu i stort igenkänna den successivt
framvuxna strukturen samt de första regleringar som gjordes av
köpingen på 1860- och 1870-talen.
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Särskilt värdefulla byggnader
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Apollo 3






Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - fam. Ljungdahl
Miljöskapande värde

Gård och uthus till Apollo 10 – se beskrivning av denna fastighet.
Ligger i anslutning till varsamhetsområde Centrum.

1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Apollo 4


Miljöskapande värde

Affärs- och bostadshus, enligt uppgift uppfört 1903, som genomgått
ett antal ombyggnader och förändringar. Den obrutna takfoten med
sina snickerikonsoler associerar till den nyrenässans som var
populär i städerna under 1800-talets andra hälft andra hälft och till
den lika populära panelarkitekturen. Det signalerar att byggnaden
hör till de äldre utmed Storgatan. Takkupan (frontespisen) kan vara
sekundärt tillkommen, men skänker byggnaden karaktär och gör
den till en representant för den mer stadsmässiga "Nybrojugend"
som återfinns i stadens centrala delar. Stilen kännetecknas av
putsfasader med markanta frontespiser i böljande jugendformer,
samt vanligen symmetrisk fasadkomposition. Byggnaden har stor
betydelse för stadsbilden. Den är en av de byggnader i centrala
staden som uppbär "bilden av Nybro", d.v.s. stadens identitet. Ligger
inom varsamhetsområde Centrum.
Har skydd i detaljplan.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Apollo 5; Rosénska eller Cederbergska
fastigheten



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Affärs- och bostadsfastighet från 1890-talet och därmed den äldsta
byggnaden vid Nybro torg. Byggnaden igenkänns och förknippas
med torget, Nybros viktigaste offentliga rum. Byggnadens höga
kulturhistoriska värde beror dels av dess ålder, dels av dess läge vid
stadens torg, men även av att det ännu har stora äkthetsvärden
(plåttaket, delvis originalfönster m.m.) Ligger inom
varsamhetsområde Centrum. Har skydd i detaljplan.
Huset har idag en i sina huvuddrag bevarad fasad mot torget.
Bottenvåningen har, som bruklig, fått större skyltfönster och
ursprungligen var fasaden i trä och betydligt mer utsirad med
panelfält. Byggnaden har haft ett utkikstorn på taket och avbildas på
G Theanders fresk i stadshuset.
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1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Apollo 6




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Konstnärligt värde

Affärs-, bank- och bostadsfastighet från 1956 med höga
äkthetsvärden. Byggnaden igenkänns och förknippas med torget,
Nybros viktigaste offentliga rum. Den har ett tidstypiskt uttryck och
en välkomponerad fasad med tydliga ansatser till anpassning till den
äldre bebyggelsen (ljus puts, indragen övervåning för att hålla nere
höjden och markerat hörn). Fina detaljer t.ex. i koppar. Fasadens
klocka och emblem viktiga för helhetsuttrycket. Ligger inom
varsamhetsområde Centrum.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Apollo 7





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Affärs- och bostadshus uppfört 1926. En av de främsta
representanterna för den mer stadsmässiga "Nybrojugend" som
återfinns i stadens centrala delar. Stilen kännetecknas av
putsfasader med markanta frontespiser i böljande jugendformer, här
närmast i barockjugend, samt vanligen symmetrisk
fasadkomposition. Denna byggnad har mycket stor betydelse för
stadsbilden. Den är en av de byggnader i centrala staden som
uppbär "bilden av Nybro", d.v.s. stadens identitet. Byggnaden är
dessutom välbevarad, med många fina detaljer och ett alldeles eget
uttryck som framförallt kan tillskrivas frontespisen och det centralt
placerade burspråket. Ligger inom varsamhetsområde Centrum.
Har skydd i detaljplan.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Apollo 9



Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Affärs- och bostadshus uppfört år 1898, enligt uppgift.
Sammanbyggt med det fem år yngre grannhuset på Apollo 8 som i
viss mån ansluter i utformningen, vilket indikerar att de båda husen
kan ha en gemensam historia. Den obrutna takfoten med sina
snickerikonsoler, liksom fältindelningarna kring fönstren, associerar
både till den nyrenässans som var populär i städerna under 1800talets andra hälft och till den lika populära panelarkitekturen. Det
signalerar att byggnaden hör till de äldre utmed Storgatan.
Gathuset på Apollo 9 har en mycket stor betydelse för stadsbilden.
Det är dessutom delvis välbevarat med många fina detaljer där i
synnerhet takfoten med sina tassar och de konstfullt utformade
takkuporna ger byggnaden sitt uttryck. Ligger inom
varsamhetsområde Centrum. Har skydd i detaljplan.
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1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Apollo 10






Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - fam. Ljungdahl
Miljöskapande värde

Fastighet med mycket höga kulturhistoriska värden. Stor fastighet
som omfattar två gathus, uppförda år 1929 och 1930 som affärsoch bostadshus, ett bostadshus på gården uppfört 1925 och
dessutom flera intressanta och välbevarade uthus och garage.
Gårdsbilden som helhet visualiserar äldre tiders stadsmiljö. Båda
gathusen tillhör de främsta representanterna för den mer
stadsmässiga "Nybrojugend" som återfinns i stadens centrala delar.
Byggnader i denna stil kännetecknas av putsfasader med markanta
frontespiser i böljande jugendformer, samt vanligen symmetrisk
fasadkomposition. Dessa gathus har mycket stor betydelse för
stadsbilden och är två av de byggnader i centrala staden som
uppbär "bilden av Nybro", d.v.s. stadens identitet. Byggnaderna är
dessutom välbevarade, med många fina och påkostade
byggnadsdelar och detaljer. Det större huset inrymmer en
bokhandel, vilken från början hörde till den Ljungdahlska rörelsen
(som långt innan kuverttillverkningen var pappershandel och
boktryckeri). Denna byggnad är utförd i en relativt detaljrik
barockjugend med brosk- och växtornament, smidesräcken, välvda
skyltfönster och fantastiska ekportar. Liknande kvaliteter finns även i
det mindre gathuset och på gårdsfasaderna. Ligger inom
varsamhetsområde Centrum. Har skydd i detaljplan.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Apollo 11


Miljöskapande värde

Affärs- och bostadsfastighet uppförd år 1900, som försetts med
frontespis och reveterats, gissningsvis på 1920-talet. Trots sentida
och delvis förvanskande förändringar, bl.a. panelinklädnad av
bottenvåning och smidesbalkong är hörnhuset ett tydligt exempel på
den stadsmässiga "Nybrojugend" som återfinns i stadens centrala
delar. Byggnader i denna stil kännetecknas av putsfasader med
markanta frontespiser i böljande jugendformer, samt vanligen
symmetrisk fasadkomposition. Byggnaden stärker därmed
stadsbilden. Den klassiska butiksentrén på hörnet, tegeltaket och de
nätta och välgjorda takkuporna är detaljer som förhöjer värdet av
byggnadens yttre. Ligger inom varsamhetsområde Centrum.
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1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Apollo 15





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

En publik byggnad som utmärker sig både funktionellt och
utseendemässigt. Korskrönt gavel och stora kyrkfönster signalerar
funktionen som frikyrkokapell uppfört år 1885 för Nybro
Missionsförsamling. Hör till de äldsta byggnaderna i staden och till
de äldsta frikyrkobyggnaderna i länet. Tillbyggd i ett par omgångar,
dels 1924 och dels på 1960-talet. Renoverad ca år 2000, varvid
fasaderna förändrades till en del, bl.a. ändrades huvudentrén på
gaveln till fönster. Har trots detta höga originalvärden. En byggnad
med stor betydelse för stadsbilden. Ligger inom varsamhetsområde
Centrum. Har skydd i detaljplan.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Balder 14; kommunhuset




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - kommunala profiler

En av stadens mest välkända byggnader och en symbol för hela
kommunen. En tidstypisk förvaltningsbyggnad från slutet av 1970talet (stod färdig 1982) som även har en förhistoria typisk för tiden.
Under efterkrigstiden växte de kommunala förvaltningarna, i
synnerhet efter sammanslagningarna i storkommuner. Lokalfrågan
för den kommunala apparaten blev ett ämne i många svenska
städer. År 1969 bildades Nybro storkommun. Kvarteret Balder låg
centralt och i nära anslutning till stadshuset från 1930-talet. Det var
ett typiskt innerstadskvarter, bebyggt med småskaliga affärs- och
bostadshus under 1900-talets första årtionden. Under 1970-talet
revs de successivt för att ge plats åt ett nytt kommunhus. Därmed
fick staden en ny märkesbyggnad, väl värd att vårda som en typisk
representant för sin tid. Men också för sina arkitektoniska och
materialmässiga kvaliteter, där det bl.a. finns en ambition att bryta
ned den storskaliga byggnadsvolymen. Ligger inom
varsamhetsområde Centrum.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Fabriken 6


Äkthetsvärde

Ovanligt välbevarade byggnader i nationalromantiskt betonad stil,
där fönster och dörrar i original starkt bidrar till byggnadernas värde.
Gathuset är uppfört år 1924. Har skydd i detaljplan.
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1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Frej 13; församlingshemmet Ansgarsgården




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde

Offentlig och välkänd byggnad med tidstypisk och uttrycksfull
arkitektur. Speciella och arbetade detaljer som mönstermurning och
konstfull takfot. Trots att den del som kanske är som mest känslig
för förändringar, entrépartiet, har ändrats i sen tid, har byggnaden
ännu höga originalvärden. I källaren förvaras väggmålningar med
Nybromotiv som togs tillvara då den gamla IOGT-NTO-lokalen, som
låg på platsen, revs inför att Ansgarsgården skulle uppföras.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Gnistan 1; Elverket





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Nybro stads elverk uppförd i två byggnadskroppar av olika ålder.
Ursprungsbyggnaden torde härröra från omkring år 1920, den yngre
tillbyggnaden från runt år 1960. Byggnaderna symboliserar mycket
viktiga aspekter av det moderna välfärdssamhället, som
elektrifieringen och den ständigt ökande energiförbrukningen. Båda
byggnaderna är förhållandevis lågmälda i sitt formspråk, men
omsorgsfullt utformade, typiska för respektive epok och i huvudsak
välbevarade. Originalbyggnaden ansluter till "Nybrojugendstilen"
med sin ljusa puts, segmentbågformade frontespis och symmetriskt
uppställda fasad. Den kan därmed sägas vara ett av de tidigare
exemplen på denna stilriktning och den bidrar väsentligt till Nybros
stadsbild och identitet. Den äldre delen har skydd i detaljplan.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Godsmagasinet 1; Godsmagasinet



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Godsmagasin. Byggnad som förstärker och förtydligar
stationsmiljön. En byggnad lika obligatorisk som själva stationshuset
i varje stationsmiljö. Byggnaden har, trots att det genomgått en del
ombyggnader, fått behålla det traditionella utförandet med faluröd
panel och papptak som passar en magasinsbyggnad som denna.
Just papptaket är anmärkningsvärt. Detta material var tidigare
mycket vanligare i staden, men har idag nästan undantagslöst
belagts med andra material som plåt eller någon form av takpannor.
Ligger inom varsamhetsområde Centrum. Har skydd i detaljplan.
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1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Jupiter 10




Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Affärs- och bostadshus uppfört år 1930. Byggnad med stora
exteriöra kvaliteter, trots att fönstren utbytts mot moderna med
förenklat utförande. Fasaden kan betecknas som ”Nybrojugend”, en
stil som kännetecknas av putsfasader med markanta frontespiser,
samt vanligen symmetrisk fasadkomposition och ofta centralt
placerade smidesbalkonger. Frontespisen har i detta fall drag av
barock och byggnaden har även klassicerande detaljer som
hörnkedjor och entréportal. Många fina material och detaljer. Genom
sitt läge i fonden av en av stadens mer trafikerade gatsträckor och
som den enda kvarvarande äldre byggnaden utmed denna del av
Storgatan bidrar den väsentligt till Nybros stadsbild och identitet.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Lönnen 6



Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Affärs- och bostadshus uppfört 1928 som ännu till stor del har sin
ursprungliga fasad bevarad, trots fönsterbyte. Denna byggnad hör
till representanterna för den stadsmässiga "Nybrojugend" som
återfinns i stadens centrala delar, en stil som kännetecknas av
putsfasader med markanta frontespiser i jugendformer, samt
vanligen symmetrisk fasadkomposition. Denna byggnad har bl.a.
fina puts- och smidesdetaljer, rundade glasrutor vid affärsentréernas
skyltfönster. Byggnaden har stor betydelse för stadsbilden. Den är
en av de byggnader i centrala staden som uppbär "bilden av Nybro",
d.v.s. stadens identitet. Ligger inom varsamhetsområde Centrum.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Lönnen 11; "Gamla apoteket"





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Välkänd och välbevarad byggnad som bidrar till Nybros stadsbild.
Uppförd som apotek och bostadshus år 1928. En av de äldre
byggnaderna vid torget och en igenkänd byggnad som ofta går
under benämningen "Gamla apoteket" bland Nybroborna.
Byggnaden är inte, som många av de jämnåriga byggnaderna i
centrala Nybro i "Nybrojugend", utan i en för sin tid mer typisk och
stilmedveten 1920-talsklassicism. Ligger inom varsamhetsområde
Centrum.

25

1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Mars 1



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

En i många delar mycket välbevarad fastighet, som uppges vara
från år 1902. Gathuset äger en stadsmässighet med sitt skivtäckta
plåttak och sin putsfasad. Den markerade, rusticerade
bottenvåningen och fältindelningarna kring fönstren har drag av den
nyrenässans som var populär i städerna under 1800-talets andra
hälft. Det signalerar att byggnaden hör till de äldre utmed Storgatan.
Det samlade byggnadsbeståndet på Mars 1 har höga
kulturhistoriska värden och en mycket stor betydelse för stadsbilden
i centrala Nybro. Ligger inom varsamhetsområde Centrum. Har
skydd i detaljplan.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Mars 9




Äkthetsvärde (lilla huset)
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Fastighet med ett högt kulturhistoriskt värde genom byggnadernas
ålder och gatufasader som ansluter till ”Nybrojugend". Hörnhuset
och gårdshuset skall vara från cirka 1860 och hör då till Nybros
absolut äldsta hus. Hörnhuset är dock ombyggt och delvis
förvanskat. Takkupan är sannolikt sekundär. Den obrutna takfoten
med sina snickerikonsoler ger associationer till 1800-talets
nyrenässansarkitektur. Detaljen visar byggnadens relativt höga ålder
och finns på andra byggnader vid Storgatan. Det mindre gathuset är
från 1920-talet och i flera avseende tidstypiskt. Byggnaderna på
fastigheten har stor betydelse för stadsbilden i centrala Nybro.
Ligger inom varsamhetsområde Centrum. Har skydd i detaljplan.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Mars 11; "Gamla Ljungdahls"





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - fam. Ljungdahl

Fabriksbyggnader för kuverttillverkaren AB Sture Ljungdahl
uppförda från 1910- t.o.m. 1950-talet. Byggnadskropparna hålls
samman av en genomgående sparsmakad arkitektur med generösa
fönster och ljus puts med grund relief. Tornhuven på hörnet och den
indragna balkongen på 1950-talsbyggnaden är detaljer som lyfter
arkitekturen. Det iögonfallande byggnadskomplexet igenkänns av
Nybrobor, besökare och tågresenärer. Byggnaderna är viktiga för
stadsbilden och associeras med en av stadens främsta industrier,
varför de är betydelsefulla för Nybrobornas självbild och stadens
profil. Ligger inom varsamhetsområde Centrum. Har skydd i
detaljplan.
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1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Mars 12





Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde
Personhistoriskt värde - fam. Ljungdahl

Två hus som hört samman med Ljungdahls fastighet. Uppförda som
bostadshus, men senare nyttjade som kontor. Det större huset
byggdes ursprungligen i en våning på 1880-talet men påbyggdes
med en våning i slutet av 1800-talet och fick nuvarande utseende år
1904. Det var bostad, bokbinderi och bokhandel till AG Ljungdahl.
Kan betraktas som förebilden till den ”Nybrojugend” som senare
kom att bli en populär stil i köpingen. "Nybrojugend" kännetecknas
av putsfasader med markanta frontespiser i böljande jugendformer,
samt vanligen symmetrisk fasadkomposition. Även det lilla huset har
ansatser till en liknande stil. Byggnaderna har mycket stor betydelse
för stadsbilden. De är ett par av de byggnader i centrala staden som
uppbär "bilden av Nybro", d.v.s. stadens identitet. Byggnadernas
putsfasader är välbevarade, med många fina detaljer, medan
fönstren utbytts till moderna. Ligger inom varsamhetsområde
Centrum. Har skydd i detaljplan.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Merkurius 2




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Fastighet med tre äldre gathus av olika karaktär. Det minsta huset,
det västra, är från 1800-talet. Det har dock inte några större
äkthetsvärden, vilket till stor del beror på att byggnaden brunnit,
varvid exteriören i princip återuppförts. Med sin lilla skala utgör
byggnaden ändå en tydlig historisk kontrast till de byggnader som
uppförs idag. Det mellersta huset ger intryck av att vara uppfört kring
sekelskiftet 1900. Det har troligen förlängts och sammanbyggts med
det östra huset då det uppfördes på 1930-talet, varvid de båda
husen också harmonierats utseendemässigt. Dessa båda
byggnader har ännu många äldre välbevarade byggnadsdelar. Alla
tre byggnaderna vittnar om gångna tiders byggnadsskick och har
genom detta en stor betydelse för stadsbilden i en del av
stadskärnan som utsatts för omfattande rivningar.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Merkurius 6



Äkthetsvärde
Konstnärligt värde

Affärs- och bostadsfastighet från 1935. En byggnad med stora
äkthetskvaliteter, trots att bottenvåningens butiksfront uppenbarligen
ändrats i olika omgångar och några fönster bytts ut. Byggnaden är
mycket tidstypisk i sin sakligt avskalade arkitektur med väl
utformade, smäckra detaljer ex. vid takfoten, i räcken och i
fönstersnickerierna. En byggnad som lyfter funktionalismen till en
konstnärlig nivå genom att inte lämna detaljerna till slumpen. På
gården även en delvis intressant uthus- och garagelänga, som lyfter
helhetsmiljön på fastigheten, men vars enskilda kulturhistoriska
värde inte kan sägas vara lika högt som gathusets.
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1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Nybro 3:1; Lokstallet





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Lokstall från ca 1920 (?).
Byggnad som förstärker och förtydligar stationsmiljön. Den konstfullt
utformade porten signalerar byggnadens funktion och ger den i
övrigt enkelt utformade bygganden ett personligt och konstnärligt
uttryck. Byggnaden renoveras och omdanas delvis f.n.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Nybro 3:1; Våghuset





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Våghus från 1930-talet (?). Byggnad som förstärker och förtydligar
stationsmiljön. En liten byggnad med intressant funktion, höga
äkthetsvärden och en genomtänkt funktionalistisk utformning.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Parken 1; Stadshuset och Stora Hotellet





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde – lokala politiker, konstnären Gunnar
Theander, ursprunglig arkitekt Kjell Westin,
ombyggnadsarkitekt Gösta Gerdsiö

Två byggnader i en, uppförda samtidigt 1934-35, sedan köpingen
stadsförklarats vid ingången av år 1932. De två funktionerna,
stadshus och hotell, har fått olika volymer, våningsindelning och
gestalt. Dock hade båda från början inget tak, utan istället
takterrass, men efter 10 års problem med inläckande regnvatten
byggdes skiffertaket år 1945. Hotelldelens fasad har delvis ändrats,
men har ännu sitt funkisuttryck bevarat. Stadshusdelens
nationalromantiska fasad är mycket välbevarad. Ligger inom
varsamhetsområde Centrum.
Byggnaden har ett omistligt kulturhistoriskt värde som en av stadens
främsta offentliga byggnader och symboler. Starkt förknippad med
staden och dess kulturella identitet är även Gunnar Theanders stora
frescomålning, invigd 1969 efter 12 års arbete, som pryder
stadshussalen. Delvis påkostade interiörer med kolmårdsmarmor,
intarsiadörrar m.m.
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1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Parken 10




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Byggnad uppförd år 1918 och därmed en av de äldre byggnaderna i
centrala Nybro. En av få kvarvarande representanter för den typ av
fristående och relativt enkel utformade hus som var vanliga i
köpingen årtiondena kring sekelskiftet 1900 och innan
”Nybrojugend” slog igenom som dominerande stilriktning. Trots
ombyggnader i bottenvåningens exteriör och fasadens påträngande
rosa kulör har bygganden ansenliga äkthetsvärden. Man kan enkelt
föreställa sig ordningen: handelsboden i bottenvåningen,
handlarfamiljens bostad en våning upp och bodbiträden och andra
hyresgäster i vindsvåningen. Den klassiska butiksentrén på hörnan
är viktig i sammanhanget. Ligger inom varsamhetsområde Centrum.
Har skydd i detaljplan.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Sirius 1



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Handelsgård uppförd år 1880 och därmed en av Nybros äldsta
byggnader. Gatuhus med flera butikslokaler och ovanförliggande
bostadsvåning och vindsvåning. Garage och uthusbyggnader på
gården till vilken man kommer via en port i planket. Det i flera
avseende förändrade gathuset har kvar sin yttre kontur från
uppförandet. Äldre fotografier visar att byggnaden från början hade
en fältindelad panelklädd fasad, likt flera andra hus i köpingen. Den
är en av få kvarvarande representanter för den typ av fristående och
relativt enkel utformade hus som var vanliga i köpingen årtiondena
kring sekelskiftet 1900 och innan ”Nybrojugend” slog igenom som
dominerande stilriktning. Byggnaden har välbevarade äldre detaljer
som exempelvis den klassiska butiksentrén på hörnan. Gårdsbilden
som helhet visualiserar äldre tiders stadsmiljö. Ligger inom
varsamhetsområde Centrum.
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1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Sirius 3



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Byggnad i återhållen "Nybrojugend" med stor betydelse för
stadsbilden. Byggnader i denna stil kännetecknas av putsfasader
med markanta frontespiser i böljande jugendformer, samt vanligen
symmetrisk fasadkomposition. Även smidesbalkongen är ett drag
som förknippas med stilen och staden. Denna byggnaden har höga
äkthetsvärden och även butiksvåningens dörr och skyltfönster som
sannolikt tillkommit på 1960-talet förmedlar idag i viss mån en
historisk dimension. Ligger inom varsamhetsområde Centrum.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Sirius 5



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Detta lilla gathus äger ett högt kulturhistoriskt värde genom sitt läge
ut mot Stationsplan, sin ålder och det faktum att dess yttre form
ännu tydligt förmedlar att det är en äldre byggnad. Det är en av få
kvarvarande representanter för den typ av fristående och relativt
enkel utformade hus som var vanliga i köpingen årtiondena kring
sekelskiftet 1900 och innan ”Nybrojugend” slog igenom som
dominerande stilriktning. Fotografier från sekelskiftet 1900 visar att
byggnaden då fanns. Utifrån husets helhetsform, dess skorstenar
och granitgrunden kan man förstå att det rör sig om en byggnad från
1800-talets slut. Utbytta fönster och fasadernas sprutputsade
tilläggsisolering gör dock att byggnaden inte längre har några
framträdande yttre äkthetsvärden. Ligger inom varsamhetsområde
Centrum.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Sirius 9



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Två hus som i sen tid slagits samman och reglerats till en fastighet.
Tidigare hörde de till Sirius 3 respektive Sirius 10 (f.d. Sirius 4) som
en slags "gårdshus" mot gatan på de grunda tomterna.
Byggnaderna har en i grunden enkel utformning och har också
genomgått ombyggnader. Deras främsta kulturhistoriska värde, vid
sidan av deras ålder, är att de utgör delar av värdefulla gårdsbilder
som visar en ålderdomlig tomtstruktur och innehåller andra
utpekade byggnader. Skulle med fördel kunna ansluta till sina
tidigare "huvudbyggnader" i färgsättning. Ligger inom
varsamhetsområde Centrum.
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1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Sirius 8




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Personhistoriskt värde - Erik Höglund

Affärs- och bostadshus uppfört 1959 med mycket höga
äkthetsvärden. Tidstypiska material och detaljer av hög kvalitet.
Fönsterpartier i teak och rostfritt, originaldörrar i tidstypisk
utformning, fasadkakel och konstfullt utförda smidesräcken
formgivna av Erik Höglund är några av byggandens kvaliteter.
Ligger inom varsamhetsområde Centrum.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Sirius 10




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

En av stadens praktbyggnader i Nybrojugend. Uppförd på1920-talet
och i stora delar bevarad till sitt yttre. Även bottenvåningens fönster
och dörrar som sannolikt tillkommit på 1960-talet förmedlar idag i
viss mån en historisk dimension. Byggnader i denna stil
kännetecknas av putsfasader med markanta frontespiser i böljande
jugendformer, vanligen symmetrisk fasadkomposition, samt ofta
smidesbalkonger. Detta hus har med sitt läge ut mot stationsplan
och sitt markanta hörntorn en mycket stor betydelse för stadsbilden.
Hör till de byggnader i centrala staden som uppbär "bilden av
Nybro", d.v.s. stadens identitet. Har tidigare hört samman med
Sirius 9. Ligger inom varsamhetsområde Centrum.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Skolan 5; Mejeriet




Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Konstnärligt utformad byggnad med hög ”igenkänningsfaktor” som
speglar industristaden Nybro. Nybro Centralmejeri uppfördes år
1924 som det andra mejeriet på samma plats. Illustrerar köpingens
expansion och det typiska fenomenet med industrier just utanför
stadsgränsen, där man undslapp reglementen och avgifter. 1865
gick gränsen i Långgatan och där lades en tändsticksfabrik (vid
Pingstkyrkan). Ca tio år senare flyttades gränsen ut ca 75 m och
1883 anlades ett ångdrivet mejeri med kvarn och såg just precis
utanför denna gräns. Mejeribyggnaden består idag av ett antal
olikåldriga sammanbyggda byggnadskroppar – en typisk
industrimiljö. Exteriören är delvis ändrad, varvid byggnadsdelar och
material av tveksam kvalitet har använts. Byggnadernas
iögonfallande former, däribland en till stor del demonterad
skorstenspipa, stjäl dock betraktarens uppmärksamhet och skyler
över mindre lyckade delar. Formspråket med trappgavlar, takryttare
och ”holmeja” (rundad takkupa) tycks anspela på det mjölkstinna
Skåne. Har i stora delar skydd i detaljplan.
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1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Skolan 7; Polishuset och brandstationen




Äkthetsvärde (delvis)
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde

Fastigheten omfattar flera byggnader: polishus uppfört 1953,
brandstation från 1955 och ett bostadshus med tjänstebostäder från
1955. Byggnaderna är enhetliga och mycket tidstypiska för 1950talet. De har en genomarbetad arkitektur - från den övergripande
material- och volymbehandlingen ned till enskilda, välgjorda och
charmiga detaljer som fasettslipade glas i polishusets port eller den
röde hane som kröner brandstationens slangtorn. Det är viktigt att
slå vakt om dessa detaljer och att försöka upprätthålla samma
kvalitet vid eventuella byten. Trots de mindre lyckade byten av
fönster och portar som gjorts i senare tid, har byggnaderna ännu
höga originalvärden.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Stationen 1; Stationshuset





Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - järnvägsarkitekten Axel F Kumlien
Miljöskapande värde

En byggnad av omistligt kulturhistoriskt värde som en av stadens
främsta offentliga byggnader, välkänd av alla Nybrobor och en
orienteringspunkt för varje besökare till staden. Dessutom en av
stadens äldsta byggnader - tillkommen mer än ett halvsekel innan
både stadshus och kyrka! Stationshuset har byggts om ett antal
gånger men har ändå fått behålla sina huvuddrag, med
snickeridetaljer och fältindelningar som skänker byggnaden
karaktär. Järnvägen tillmäts vanligen en mycket stor betydelse för
närings-, befolknings- och bebyggelseutvecklingen på
stationsorterna och i järnvägsmiljön är stationshuset den självklara
huvudbyggnaden. Ligger inom varsamhetsområde Centrum.
Byggnaden renoveras och omdanas delvis f.n. Har skydd i
detaljplan.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Sågen 6



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

En byggnad med mycket höga äkthetsvärden, som bidrar till
stadskärnans miljö.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Sågen 7




Äkthetsvärde
Lokalhistoriskt värde
Miljöskapande värde

Industribyggnad med karaktär och höga äkthetsvärden som troligen
uppfördes för Nybro Motorplog omkring 1920. Genom ålder och
funktion speglar den Nybros historia och den bidrar därmed till
stadskärnans helhetsmiljö.
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1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Tor 9; Folkets Hus



Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde

Arbetarrörelsens nöjes- och bildningspalats med såväl symbolisk
laddning som nostalgiskt skimmer. En viktig och centralt placerad
byggnad i industristaden Nybro. Högdelen ritades 1964 av
Stockholmsarkitekten Gunnar Gräslund och tillbyggdes 1972 med
lågdel. De flesta fönster och dörrar är utbytta, fönstren är delvis
igensatta, men byggnaden har ännu ett tidstypiskt yttre med bl.a.
glasmosaik fasaden och fräckt baldakintak ovan bioentrén.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Venus 5




Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Huvudbyggnaden på hörnan mot torget byggd 1927 är idag en av få
äldre byggnader vid Nybro torg. En av stadens främsta
representanter för den "Nybrojugend" som återfinns i stadens
centrala delar. Byggnader i denna stil kännetecknas av putsfasader
med markanta frontespiser, samt vanligen symmetrisk
fasadkomposition. Hörnhuset på Venus 5 har mycket stor betydelse
för stadsbilden och är en av de byggnader i centrala staden som
uppbär "bilden av Nybro", d.v.s. stadens identitet. Inhyste under lång
tid Kalmar läns slakteriers charkuteributik. Även bottenvåningen som
kan ha omdanats i samband med att den gröna byggnadskroppen
uppfördes år 1962 förmedlar idag en viss historisk dimension. Inne
på gården finns ett par lägre byggnadskroppar uppförda vid denna
tid. Gathuset mot Garvare Nybergs gata är från 1910, men har
delvis förvanskats. Ligger inom varsamhetsområde Centrum.
Har i stora delar skydd i detaljplan. Se kulturhistorisk utredning för
kv. Venus. Även den gröna byggnaden är skyddsvärd.
1. CENTRUM. Särskilt värdefulla byggnader

Venus 16 (del av)


Miljöskapande värde

Byggnaden, som ligger på en stor fastighet som bildats genom
sammanslagning av flera tomter, utpekas på grund av sin ålder, sin
stil och sitt läge. Huset uppfördes år 1905. I en större stad hade
husets yttre inte framstått som märkligt med denna datering. I
Nybro, väcks genast misstanken att byggnaden från början haft ett
annat utseende och att den nuvarande exteriören i "Nybrojugend"
tillskapats vid en ombyggnad, då sannolikt gjord runt år 1930. Ligger
inom varsamhetsområde Centrum. Se kulturhistorisk utredning för
kv. Venus.
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Värdefulla byggnader
1. CENTRUM. Värdefulla byggnader

Apollo 12



Äkthetsvärde
Konstnärligt värde

Välbevarat flerfamiljshus från 1960-talet som utmärker sig genom ett
välgjorda detaljer och där bottenvåningens stora uppglasade
butiksparti ger byggnaden ett särskilt uttryck.
1. CENTRUM. Värdefulla byggnader

Jupiter 9


Samhällshistoriskt värde

Omdebatterad, och idag delvis ombyggt bostads- och
verksamhetshus som visar 1960-talets stadsbyggnadsideal.
Landmärkesfunktion.
1. CENTRUM. Värdefulla byggnader

Köpmannen 2


Konstnärligt värde

Butiks- och kontorshus med en välgjord yttre arkitektur med
kvaliteter i material och volymspel. Delvis utbytta fönsterpartier och
dörrar.
1. CENTRUM. Värdefulla byggnader

Lönnen 9




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Personhistoriskt värde - stadsarkitekt Poul Stampe

Byggnad uppförd 1960 med ett raffinerat modernistiskt yttre. Går
ibland under benämningen "Stampehuset".
1. CENTRUM. Värdefulla byggnader

Parken 12


Äkthetsvärde

Bostadshus med tidstypisk arkitektur och relativt höga
äkthetsvärden.
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1. CENTRUM. Värdefulla byggnader

Sirius 6



(Äkthetsvärde, omgestaltning 1950-tal)
Samhällshistoriskt värde

I grunden en av få kvarvarande representanter för den typ av
fristående och relativt enkel utformade hus som var vanliga i
köpingen årtiondena kring sekelskiftet 1900 och innan
”Nybrojugend” slog igenom som dominerande stilriktning.
Fastigheten har ombyggts och moderniserats på 1950-talet och har
en konsekvent gestaltning från denna tid. Besitter därmed
äkthetsvärden om ej originalvärden. Ligger inom
varsamhetsområde Centrum.
1. CENTRUM. Värdefulla byggnader

Sågen 3



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Äldre byggnad (ca 1910-tal) utmed en av stadens många infarter.
Speglar genom form och detaljer sin och stadens historia, trots
sentida tilläggsisolering, panelfasad och betongpannor. Bidrar till
centrummiljön.
1. CENTRUM. Värdefulla byggnader

Televerket 1




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde

Byggnad av teknikhistoriskt intresse som har ett intressant yttre med
konstfullt murade fasader och många ursprungliga delar bevarade.
1. CENTRUM. Värdefulla byggnader

Venus 16 (del av)



Äkthetsvärde
Konstnärligt värde

Avser hörnbyggnaden samt byggnaderna mot Stationsgatan. Har
skydd i detaljplan. Se kulturhistorisk utredning för kv. Venus.
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1. CENTRUM. Värdefulla byggnader

Venus 15



Äkthetsvärde
Konstnärligt värde

Fönstren utbytta. Måttfull arkitektur med fina proportioner, material
och detaljer. Infogar sig väl i centrummiljön. Se kulturhistorisk
utredning för kv. Venus.
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2. MYRDALEN
2a. MYRDALEN, ÖSTRA (Fagerslätt)
Storskalighet
Variation
Oordning
”Flytande” offentligt rum
Husgrupper ("områden i området”)

Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 Landsvägarna mot bron, särskilt kyrkvägen = Jutarnas väg
 Sveaplan
 Variationen (viss tolerans mot nya inslag)
 Varsamhetsområden: Dr Sandbergs gata, Sveaplan, Korgmakaren-Stabbläggaren
Epok
Ca 1930-2010
Stilar
Funkis
Postmodernism
Nyfunkis
Byggnadstyper
Flerfamiljshus
2-3 vån småhyreshus
3-vån lamellhus
Material, originalutföranden
Blandning av olika hustyper
Materialmöten
Dr Sandbergs gata - balkonger med speciella detaljer
Stadsbyggnad
Blandade principer
Jutarnas väg
Sveaplan
Dr Sandbergs gata
Särskilda byggnader
Bolanderska huset
Gavelställda funkishus mot Sveaplan ("Nybros Hötorgsskrapor")
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2b. MYRDALEN, VÄSTRA (Myrdalen)
Rymd
Ljus
Ordning
Enhetlighet
Upprepning
Folkhem

Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 De vida gaturummen
 De långa siktlinjerna
 Bebyggelsens småskalighet
 Enhetligheten
 Funkisuttrycket: enkelheten, de ljusa putsfasaderna
 Varsamhetsområden: Dr Sandbergs, Småvillorna
Epok
Ca 1935-1965
Stilar
Folkhemsfunkis
Byggnadstyper
1vån småvilla
1 ½ vån villa (1-2 familjshus)
3 vån lamellhus
Industrier utmed järnvägen
Material, originalutföranden
Tegeltak
Sadeltak
Enkla volymer
Putsade fasader i ljusa, milda kulörer
Dr Sandbergs gata - balkonger med speciella detaljer
Stadsbyggnad
Vinkelrätt rutnät, långsmala kvarter, långa raka gator
Luftiga förträdgårdar, uthus i tomternas bakkant
Funktionszonering
Dr Sandbergs gata
Särskilda byggnader
Två äldre ”torp” som visar på äldre vägsträckning (Bleckslagaren 1, Karlstorpet 3)
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Stadsdel 2. Myrdalen. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Varsamhetsområden
2. MYRDALEN. Varsamhetsområden

Dr Sandbergs gata
Gata som fått en medveten gestaltning som ett av stadens mer
betydelsefulla publika rum. Inramas av en konsekvent och
sammanhållen miljö av trevånings lamellhus, en av funktionalismens
mest använda hustyper. Miljö som förknippas med de allmännyttiga
bostadsbolag som utgör en väsentlig del av 1900-talets svenska
bostadspolitik. Husen byggdes omkring år 1950 och flera av dem
ritades av utsocknes arkitekter som Henning Orlando, Nils E Larsson
och Nils Carlgren. Även stadsarkitekten Gösta Gerdsiö bidrog.
Alléträd samt liten park med skulptur och plaskdamm ingår som
viktiga delar av miljön. Byggnaderna delvis förvanskade. Viktigt att
slå vakt om deras särprägel och att överväga återställande.
Dr Sandbergs gata, en funktionalismens paradgata, tillkom i 1931
års plan som ritades efter det att Fagerslätten inkorporerats med
staden. I planen förlängdes stadsmässigheten i centrum åt väster
utmed Hornsgatan och fram till den nya, planerade paradgatan. Efter
smärre ändringar i 1937års stadsplan kom gatan att genomföras just
så som det var tänkt, med en liten park i den norra änden och kantad
med trevånings lamellhus.
2. MYRDALEN. Varsamhetsområden

Korgmakaren - Stabbläggaren
Tre stora flerfamiljshus och en dagcentral som tillsammans med den
omgivande markplaneringen och en skulpturgrupp ger en bra bild av
Det sena 1900-talets planerings- och arkitekturideal.
Fagerslätten var länge ett ”oordnat” stadsnära område som på 1980och 1990-talen gavs en helt ny gestalt då det bebyggdes med
flerfamiljshus i postmodern stil. Biltrafiken hölls på tidstypiskt manér
utanför bostadsområdet, bl.a. genom att det centrala trafikstråket
Jutarnas väg stängdes av för biltrafik.
2. MYRDALEN. Varsamhetsområden

Sveaplan
Sveaplan och de fem knubbiga ”funkislimporna” i kvarteret
Skräddaren bildar ett stadsrum som tydligt illustrerar den nyblivna
staden Nybros ambitioner att gå in i en modernare tid. Kontrasterar
till den gamla staden och dess stadsrum, torget, på andra sidan
bäcken. Visar funktionalismens stadsbyggnads- och arkitekturideal.
Kan liknas vid ”Nybros Hötorgsskrapor”, lika men ändå olika
byggnader som både bildar ett festligt inslag i stadsbilden och utgör
ett orienteringsmärke. Byggnaderna är delvis förvanskade. Viktigt att
slå vakt om deras särprägel och att överväga återställande.
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2. MYRDALEN. Varsamhetsområden

Småvillorna
Det område i Nybro som tydligast visar hur den svenska
folkhemstanken om bättre bostäder till alla medborgare började att
realiseras från mitten av 1930-talet och hur den kom att iklädas
funktionalismens formspråk. Både arkitekturen och
stadsbyggnadsmönstret är sant funktionalistiskt - praktiskt, sunt och
osentimentalt. Långa raka gator med en till synes oändlig
upprepning av varianter på samma hustyp – den lilla enplansvillan
med källare. I kvarteret Etsaren är tomterna mindre än i de andra
kvarteren. Där uppfördes husen som s.k. ”barnrikehus” d.v.s. med
särskilda subventioner som gavs till mindre bemedlade, barnrika
familjer.

Särskilt värdefulla byggnader
2. MYRDALEN. Särskilt värdefulla byggnader

Bokbindaren 1





Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde – arkitekt Gösta Gerdsiö
Miljöskapande värde

Ett tidstypiskt hus med höga äkthetsvärden som bidrar starkt till
miljön utmed Dr Sandbergs gata, där de flesta andra hus
förvanskats i något avseende. Uppfört som det första huset utmed
Dr Sandbergs gata, tillika det första huset för det kommunala
bostadsbolaget NBAB sedan det bildats år 1944. Ritat av den
regionalt välkände stadsarkitekten i Nybro, Gösta Gerdsiö. Ingår i
varsamhetsområde Dr Sandbergs gata.
2. MYRDALEN. Särskilt värdefulla byggnader

Färgaren 10



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

En extremt välbevarad och välhållen villa! I helhet och detaljer en
utmärkt representant för den ”folkhemsfunkis” som är
kännetecknande för Myrdalen. Bevarad ytterdörr, glaserat taktegel,
funkisstuprör m.m. ger byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde.
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2. MYRDALEN. Särskilt värdefulla byggnader

Färgaren 14





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Personhistoriskt värde – arkitekt Lars Theander
Miljöskapande värde

En relativt modern exponent för det lilla flerfamiljshuset, en hustyp
som är vanlig i Nybro, där uthyrning av små privatvärdar dominerat
(kanske som ett arv från kurortstiden?). Denna byggnad med
speciell och genomtänkt arkitektur har ännu höga originalvärden.
Ritad av nybrosonen/arkitekten Lars Theander.
2. MYRDALEN. Särskilt värdefulla byggnader

Garvaren 8



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Ingår i varsamhetsområde Småvillorna. Bidrar starkt till områdets
och stadsdelens karaktär. Är en av få byggnader i detta område som
kan visa hur husen såg ut och fungerade då det ännu var ungt. Har
höga äkthetsvärden, men även socialhistoriska värden. Typiskt i
skala och utförande för hur egnahemsdrömmen förverkligades för
Nybroborna och för många andra svenskar.
2. MYRDALEN. Särskilt värdefulla byggnader

Skomakaren 10; Bolanderska huset




Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde – H Nyberg, MA Bolander

Bolanderska huset sägs vara Nybro stads äldsta byggnad, uppförd
år 1836 av ”Nybros grundare”, garvaren Henrik Nyberg. Timmer till
byggnadens togs delvis från en äldre prästgård i Madesjö.
Reveteringen fästes på väggen med 115 000 träpluggar. Efter
Nyberg beboddes huset av svärsonen MA Bolander som också var
en av köpingens ledande män. Huset flyttades år 1966 till det
nuvarande läget från sin ursprungliga plats intill ån och ger intryck
av att ha moderniserats i samband med detta (betongpannor, slät
puts, plåtavtäckningar m.m.) Särpräglade ornament, vilka torde
härröra från 1800-talet, både i fasaden och i entréverandans räcken.
Har skydd i detaljplan.
2. MYRDALEN. Särskilt värdefulla byggnader

Skräddaren 7





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde – arkitekt B J Jörgensen

En ännu i stora delar välbevarad 1950-talsbyggnad som
inledningsvis inhyste EPA-varuhus i bottenvåningen. Ritad 1957 av
den Växjöbaserade och regionalt välkände arkitekten Bent Jörgen
Jörgensen. Många speciella och tidstypiska material och detaljer
som fasadkakel, väggpartier i glasbetong och fönsterpartier i rostfri
stål.
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2. MYRDALEN. Särskilt värdefulla byggnader

Skräddaren 8



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Ett ovanligt välbevarat flerfamiljshus i funkisstil där inte minst de
ursprungliga balkongerna bidrar till helheten. Ingår i en grupp om
fem likartade byggnader vid Sveaplan där detta är det enda som
ännu har sitt ursprungliga uttryck bevarat. Ingår i varsamhetsområde
Sveaplan.
2. MYRDALEN. Särskilt värdefulla byggnader

Smedjan 1





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Personhistoriskt värde – arkitekt Gösta Gerdsiö
Miljöskapande värde

Ett litet flerfamiljshus, en hustyp som är typisk för Nybro där
uthyrning av små privatvärdar dominerat (kanske som ett arv från
kurortstiden?). Denna byggnad i funkisstil har höga originalvärden
och en del speciella delar som höjer dess arkitektoniska uttryck över
det vanliga. Ritat av stadsarkitekt G Gerdsiö.
2. MYRDALEN. Särskilt värdefulla byggnader

Smedjan 2



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Ett litet flerfamiljshus, en hustyp som är typisk för Nybro där
uthyrning av små privatvärdar dominerat (kanske som ett arv från
kurortstiden?). Denna byggnad i funkisstil och med ovanligt höga
originalvärden.
2. MYRDALEN. Särskilt värdefulla byggnader

Stabbläggaren 20 och 21




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Tre ovanligt välbevarade flerfamiljshus med speciella och tidstypiska
detaljer, vilka på Stabbläggaren 20 (uppförda 1956) är i formrik
1950-talsstil, men mer återhållna på Stabbläggaren 21 (uppförd
1963). På fastigheten finns också mycket fina och välbevarade
garagelängor. Bidrar starkt till miljön utmed Dr Sandbergs gata.
Ingår i varsamhetsområde Dr Sandbergs gata.
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Värdefulla byggnader
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Bleckslagaren 1


Samhällshistoriskt värde

Äldre byggnad som berövats många äkthetsvärden. Dess främsta
kulturhistoriska värde ligger i byggnadens orientering på tomten
som visar den äldre vägsträckningen i området.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Bleckslagaren 12



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Ingår i varsamhetsområde Småvillorna. Är en av få byggnader i
detta område som ännu på ett övertygande sätt visar hur husen såg
ut och fungerade då området ännu var ungt. Har höga
äkthetsvärden, men även socialhistoriska värden. Bidrar starkt till
områdets karaktär.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Bokbindaren 10



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Hus i "folkhemsfunkis" som i huvudsak ännu har ett bevarat yttre,
dock med nyligen utbytta fönster. Har således höga äkthetsvärden,
och bidrar till områdets karaktär.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Borgmästaren 5



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

En av få kvarvarande äldre byggnader i Fagerslättsområdet.
Fastigheten innehåller dels ett delvis förvanskat bostadshus, dels
ett uthus med höga originalvärden.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Etsaren 3




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Det hus i barnrikekvarteret Etsaren som vid inventeringen
bedömdes som mest välbevarat till sitt yttre. Endast ytterdörren
bytt. Är en av få byggnader i varsamhetsområdet Småvillorna som
ännu på ett övertygande sätt visar hur husen såg ut och fungerade
då området ännu var ungt. Genom sin panel dock inte helt typiskt.
Har troligen varit ljusmålat. Har höga äkthetsvärden, men även
socialhistoriska värden. Bidrar starkt till områdets karaktär.
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2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Färgaren 3



Äkthetsvärde
Konstnärligt värde

En välbevarad 1950-talsvilla med ett annorlunda och exklusivt
uttryck. Omsorgsfullt utformade detaljer, bl.a. vid entrén.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Glasblåsaren 1



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Hus i "folkhemsfunkis" som i huvudsak ännu har ett välbevarat
yttre. Ligger i ett område med många 11/2-plans villor av liknande
slag. Bidrar till områdets karaktär.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Glasblåsaren 2



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Hus i "folkhemsfunkis" som i huvudsak ännu har ett välbevarat
yttre, trots en del ändringar (betongpannor, ytterdörr, sargtak ovan
entrén) som förefaller vara gjorda ca 1970. Ligger i ett område med
många 1½-plansvillor av liknande slag. Bidrar till områdets karaktär.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Glasblåsaren 14



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Ingår i varsamhetsområde Småvillorna. Är en av få byggnader i
detta område som ännu kan visa hur husen såg ut och fungerade
då området ännu var ungt. Har höga äkthetsvärden, men även
socialhistoriska värden. Bidrar starkt till områdets karaktär. Utbytt
entrédörr.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Glasblåsaren 20



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Ingår i varsamhetsområde Småvillorna. Är en av få byggnader i
detta område som kan visa hur husen såg ut och fungerade då
området ännu var ungt. Har höga äkthetsvärden, men även
socialhistoriska värden. Bidrar starkt till områdets karaktär. Utbytt
entrédörr.
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2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Karlstorpet 1



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Bostadshus med höga originalvärden, men i stort behov av
underhåll! Tidstypiskt bostadshus i den för området typiska
”folkhemsfunkisen” .
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Karlstorpet 3


Samhällshistoriskt värde

Äldre byggnad som berövats de flesta äkthetsvärden. Dess främsta
kulturhistoriska värde ligger i byggnadens orientering på tomten
som visar den äldre vägsträckningen i området.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Korgmakaren 2




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Tre likadana bostadshus i tidstypisk, formrik 1980-talsarkitektur
med postmoderna drag. Ingår i varsamhetsområde Korgmakaren –
Stabbläggaren.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Repslagaren 2



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

En förhållandevis välbevarad byggnad som ingår i
varsamhetsområde Dr Sandbergs gata och som bidrar starkt till
denna helhetsmiljö.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Repslagaren 12




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

HSB:s första hus i Nybro, uppfört 1953 har ännu i hög grad kvar sitt
ursprungliga yttre där inte minst originalbalkongerna bidrar till
helheten. Ett av de hus som förverkligar visionerna från 1930-talets
funkisplaner där Hornsgatan och Dr Sandbergs gata ritades som en
stadsmässig förlängning av centrum.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Sliparen 9



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Välbevarad villa som visar en typisk Myrdalenvilla i 1½ plan av
1950-talssnitt med många tidstypiska drag.
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2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Sliparen 12



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Ingår i varsamhetsområde Småvillorna. Är en av få byggnader i
detta område som kan visa hur husen såg ut och fungerade då
området ännu var ungt. Har höga äkthetsvärden, men även
socialhistoriska värden. Bidrar starkt till områdets karaktär. Utbytt
takmaterial. Tidigare tegelpannor, men idag betongpannor.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Smedjan 11


Äkthetsvärde

En förhållandevis välbevarad byggnad i funkisstil en s.k.
"sockerlåda". Ytterdörren utbytt.

2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Spinnaren 4


Äkthetsvärde

Ovanligt välbevarad representant för den för stadsdelen vanliga
"folkhemsfunkisvillan" i 1½ plan. Denna byggnad med drag av
1950-talet. Särskilt värde i att tegeltaket bevarats och ej lagts om
med betongpannor.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Svarvaren 11



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Hus i "folkhemsfunkis" som i huvudsak ännu har ett välbevarat
yttre. Ligger i ett område med många 1½-plansvillor av liknande
slag. Bidrar till områdets karaktär.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Svarvaren 12



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Hus i "folkhemsfunkis" som i huvudsak ännu har ett välbevarat yttre.
Ligger i ett område med många 1½-plansvillor av liknande slag.
Bidrar till områdets karaktär.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Sättaren 1



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

En av de bäst bevarade lamellhusen i varsamhetsområde Dr
Sandbergs gata. Bidrar starkt till denna helhetsmiljö. Bytta fönster,
men fin puts och mycket fina originalbalkonger.
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2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Sättaren 2



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Funkisarkitektur med höga originalvärden som bidrar till stadsdelens
karaktär. Idag ohistoriskt färgsatt i en kraftigt gul kulör. Ytterdörren
utbytt.
2. MYRDALEN. Värdefulla byggnader

Vulkanus 4




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Utgör en mindre del av ett större fabrikskomplex där de största
delarna idag är rivna. Med sitt läge invid järnvägen, sin enkla
utformning och sina många fönster är detta en typisk och tydlig
äldre fabriksbyggnad. Uttrycker industristaden Nybro.
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3. KUNGSHALL
3a. KUNGSHALL, SÖDRA (Emmatorp)
Topografi, terräng
Småskalighet
Finmaskigt gatunät
Småföretag, små verksamhetslokaler
Oplanerad karaktär
Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 Naturlig terräng
 Småskalighet (struktur och byggnader)
 Uthus och brunnar
 Tvåfamiljshus (2 ytterdörrar)
 Verksamheter och bostäder integrerade
 Varsamhetsområden: Algatan, Brunnenområdet
Epok
Ca 1920-1945
Stilar
Sekelskiftesstil
Jugend
1920-tals klassicism
Folkhemsfunkis
Byggnadstyper
Äldre ”stuga”
1½ -2 vån villa (1-2 familjshus)
2 vån småhyreshus
Material, originalutföranden
Tegeltak
Ljusputsade fasader
Ljusmålade eller faluröda paneler
Enkla volymer med enstaka burspråk och balkonger
Stadsbyggnad
Varierad topografi
Finmaskigt, lätt oregelbundet rutnät, små kvarter
Delvis oplanerad, spontan karaktär
Småindustrier och verksamheter
Särskilda byggnader
Vattentornet
”Sneda gaveln”-huset vid Norra Esplanaden (Brunnen 1)
Kommunal brunnspost vid Norra Esplanaden
Butikshuset i Algatsbacken (Buxbomen 13)
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3b. KUNGSHALL, NORRA (Norra Emmatorp och Kungshall)
Rymd
Ljus
Storskalighet
Enhetlighet
Ordning
Hus i ett öppet, ”flytande”, offentligt rum
Husgrupper, delområden i området

Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 ”Hus i park”-karaktär
 Sparad naturmark
 Strikta, geometriska huskroppar
 Byggnadernas modernistiska formspråk
 Varsamhetsområde: Punkthusen
Epok
Ca 1960-1980
Stilar
1960-talsstil
1970-talsstil
Byggnadstyper
3 vån lamellhus
Punkthus
Material, originalutföranden
Flacka tak
Murverk i gult och vitt
Omväxlande murade fasadpartier - partier med fönster och panel/skivor
Fönsterband, stora fönsterpartier
Indragna balkonger
Stadsbyggnad
Hus i park
Upprepning, husgrupper
Trafikseparering, kvarter med bilfritt inre
Särskilda byggnader
Punkthusen (”Höghusen”) i Emmatorp
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Stadsdel 3. Kungshall. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.

Varsamhetsområden
3. KUNGSHALL. Varsamhetsområden

Algatan
Verkningsfullt gatuavsnitt i Nybro med markant stigning mot
vattentornet. Dominerande bebyggelse av 1-2-familjshus byggda på
1930-talet, många av dem med jugenddrag (brutna tak,
jugendfönster, burspråk, balkonger).
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3. KUNGSHALL. Varsamhetsområden

Brunnenområdet
Område med ”spontant” gatunät och äldre, småskalig bebyggelse
som vittnar om att detta är de äldsta delarna av Emmatorp, bebyggda
omkring sekelskiftet 1900 dels med en stor kvarn- och trävarurörelse
dels med bostäder. Speglar det allmänna fenomenet med fabriksoch bostadsbyggande just utanför stadsgränserna (i detta fall
köpingsgränsen) där stadgor och bestämmelser inte gällde. Flera
företeelser av kulturhistoriskt intresse som stadsbrunn och enskilda
brunnar, infartsbebyggelse utmed Flyebovägen och bostadshusen på
Alen 1 och Brunnen 2 som sannolikt uppfördes av ortens första
allmännyttiga bostadsbolaget (Se Ärlan 7, Södra Nybro). Liknande
småskalig bebyggelse har funnits på många ställen, bl.a. en hel
stadsdel på motstående sida av vägen, idag Kährs parkering.
3. KUNGSHALL. Varsamhetsområden

Punkthusen
Område som omfattar fyra punkthus från 1950-talet och tre punkthus
från 1960-talet samt angränsande mark, bl.a. platsen för ett rivet
punkthus.
Höghusen i Emmatorp – välkända bland Nybroborna. Ursprungligen
åtta, idag sju, punkthus i gult tegel som placerats ut på en höjd med
bevarad naturmark. Intressant kontrast mellan de nedre och övre
husen, där de förra är något äldre och i en mer traditionell form
(ritade av ”ingenjörsarkitekten” Stig Albrektsson), medan de övre är
något yngre och har fått en mer modernistisk gestalt (av
stadsarkitekten/arkitekten Poul Stampe). Viktigt att behålla och
förstärka känslan av naturmark runt byggnaderna.

Särskilt värdefulla byggnader
3. KUNGSHALL. Särskilt värdefulla byggnader

Backen 1. Hallonberget 1 och 2. Höjden 2.



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Nybros första höghus, uppförda vid mitten av 1950-talet. Punkthus
placerade på en höjd i med bevarad topografi och vegetation - allt
enligt tidens förhärskande ideal. Mycket tidstypiska även till form och
material. Vissa delar utbytta/förändrade bl.a. balkonger och
ytterdörrar. Förändringarna dock med ovanligt hög ambitionsnivå
beträffande material och utformning. Ingår i varsamhetsområde
Punkthusen.
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3. KUNGSHALL. Särskilt värdefulla byggnader

Buxbomen 13





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Välbevarad byggnad med kvaliteter utöver det vanliga i material och
detaljer (glaserat taktegel, smidesbalkong, spröjsning). Tydlig
butiksfunktion i gatuflygeln som minner om en tid då varje stadsdel
hade sina butiker, caféer och fabriker. En speciell byggnad utmed en
välfrekventerad gata - igenkänns av många. Ansluter till områdets
förhärskande stil. Typisk för området är även brunnen på gården.
Ingår i varsamhetsområde Algatan.
3. KUNGSHALL. Särskilt värdefulla byggnader

Buxbomen 20




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

"Funkiskub" med höga äkthetsvärden som genom sina två ytterdörrar
tydligt avslöjar sig som tvåfamiljsbostad. Detta har varit vanligt, men
idag är det ovanligt att båda dörrarna bevarats. På fastigheten finns
även ett garage/gårdshus som genom sin storlek indikerar att någon
form av verksamhet bedrivits på fastigheten, även detta en typisk
företeelse då stadsdelen var ung. Dessutom ett litet, idag eternitklätt,
boningshus där byggmästaren Ruben Petersson troligen bodde
medan stora huset uppfördes. Ingår i varsamhetsområde Algatan.
3. KUNGSHALL. Särskilt värdefulla byggnader

Lugnet 16




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Hus med uthus med mycket höga äkthetsvärden. En av få fastigheter
som ännu kan illustrera hur stadsdelens hus i allmänhet tedde sig då
de först uppfördes. De båda bevarade ytterdörrarna uttrycker
funktionen som tvåfamiljsbostad, vilket varit vanligt bland områdets
villor. (I detta fall är dörrarna dock inte original utan insatta på 1940talet då huset ändrades från enfamiljs- till tvåfamiljsbostad.) Bidrar till
omgivningen genom att vara uppförd i jugendstil typisk både för
området och Nybro. Fint smidesräcke.
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3. KUNGSHALL. Särskilt värdefulla byggnader

Platån 2; Vattentornet




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde

Nybros vattentorn. Del av ett kommunalt försörjningssystem och en
byggnad som kan illustrera viktiga aspekter av 1900-talets urbana
välfärdssamhälle. Dessutom en speciell och iögonfallande byggnad
som förknippas med staden och fungerar som landmärke. I likhet med
många andra tekniska verksbyggnader uppförd i tegel, vilket ger ett
solitt intryck och associationer till medeltida borgarkitektur. Även
dörren utförd i rustik nationalromantik. Samtidigt en avskalad och
stram form av närmast funktionalistisk karaktär. En stilig byggnad med
höga äkthetsvärden. Ingår i varsamhetsområde Algatan.

Värdefulla byggnader
3. KUNGSHALL. Värdefulla byggnader

Akacian 1




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

En i sina huvuddrag välbevarad byggnad, trots att den i delar
förändrats. Ansluter tidsmässigt och till sitt uttryck till områdets
karaktär och bidrar därmed till stadsdelens och stadens helhetsmiljö.
Ingår i varsamhetsområde Algatan.
3. KUNGSHALL. Värdefulla byggnader

Backen 2 och 3. Höjden 1.





Lokalhistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

De tre yngre punkthusen i Emmatorp, uppförda runt år 1960.
Byggnader med en modern, nästan abstrakt form, vilken delvis blivit
otydlig med den inglasning av balkongerna som gjorts i sen tid. Bär
även på en spännande, speciell men samtidigt tidstypisk historia som
handlar om hur ett av höghusen revs i slutet av 1990-talet. Ingår i
varsamhetsområde Punkthusen.
3. KUNGSHALL. Värdefulla byggnader

Brunnen 1




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Äldre industribyggnad med exteriöra äkthetsvärden (plåttak, delvis
originalfönster, kalkputs) som igenkänns av många genom sitt läge
och sin snedställda gavelvägg som rättar sig efter landsvägen. Vittnar
om områdets tidigare historia – tidigt industrialiserat område. Denna
byggnad hörde till Nybro glassliperi och spegelfabrik, anlagd år 1904
och 1927 avflyttad till Fröseke. Ingår i varsamhetsområde
Brunnenområdet.
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3. KUNGSHALL. Värdefulla byggnader

Buxbomen 17



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

En av de små stugor som ger stadsdelens sydöstra del en speciell
karaktär och intryck av att vara en oreglerad förstad till köpingen.
Tillbyggt mot baksidan. Ingår i varsamhetsområde Brunnenområdet.

3. KUNGSHALL. Värdefulla byggnader

Cedern 5




Äkthetsvärde (fabriksbyggnaden, uthuset)
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Boningshus där bl.a. ytterdörren och taket utbytts, varför byggnaden
inte längre är så ursprungligt. Betydligt högre yttre äkthetsvärden finns
i den lilla skofabriken och i det långsmala garaget/uthusbyggnaden
som finns på fastigheten. Exemplifierar de småskaliga verksamheter
som varit vanliga i området. Ingår i varsamhetsområde Algatan.
3. KUNGSHALL. Värdefulla byggnader

Cedern 7


Miljöskapande värde

Byggnad med drag typiska för både stadsdelen och staden (spjälade
överstycken i verandan m.m.). Tak och dörr är utbytta. Originalfönster
och -panel samt gårdshus. Ingår i varsamhetsområde Algatan.
3. KUNGSHALL. Värdefulla byggnader

Drabanten 1 och 2




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Fem punkthus byggda ca 1977. Bebyggelsemiljö med många
tidstypiska drag och upprepningens estetiska ideal. Dessa hus
speglar den ökade rationaliteten i byggprocessen, jämfört med
punkthusen i Emmatorp, till vilka de utgör en intressant pendang.
3. KUNGSHALL. Värdefulla byggnader

Flädern 1



Äkthetsvärde
Konstnärligt värde

Villa uppförd av Aldor Nyberg år 1964. Nyberg ansvarade för den
Ågrenska spannmålsrörelsen, var folkpartistisk kommunalpolitiker och
tillsammans med hustrun Annie, född Ågren, aktiv inom stadens
Missionförsamling. Huset ritades av Sven Sjöwall. Utmärkande för
huset är det generösa sällskapsutrymmet mot Svartgöl. Huset har
ursprungligen haft plant tak.
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3. KUNGSHALL. Värdefulla byggnader

Hagtornet 4


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

Hus i "folkhemsfunkis" som i huvudsak ännu har ett bevarat yttre och
som bidrar till områdets karaktär. Till huset hör även ett stort garage,
som vittnar om den åkerirörelse som tidigare bedrivits på fastigheten,
en typ av rörelse som varit vanlig i Emmatorp. Sedan 1996 designas
och tillverkas glasföremål, bl.a. glassmycken, i fusingteknik på
fastigheten under firma ”Glashuset Nybro”. Denna småskaliga
glasbearbetning kan ses som en del av regionens starka glastradition.
3. KUNGSHALL. Värdefulla byggnader

Kronan 1




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Stilren och tidstypisk arkitektur med höga äkthetsvärden och estetisk
omsorg i detaljerna. Bevarade platta tak, skärmtak och entrédörrar
samt fönster. Bebyggelsemiljö med ordningens och upprepningens
estetiska ideal. Rationell byggprocess. På gården finns skulptur av
Eldh från tiden när byggnaderna uppfördes.
3. KUNGSHALL. Värdefulla byggnader

Lugnet 19



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Pampig och relativt välbevarad fastighet som bidrar till helhetsmiljön i
stadsdelen, bl.a. genom sin direkta relation till gatan och genom sina
stildrag i jugend (brutet tak, jugendfönster). Till bostadshuset hör en
garagelänga med sju garage i samma stil som huset. Ingår i
varsamhetsområde Algatan.
3. KUNGSHALL. Värdefulla byggnader

Rönnen 4


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

Byggnaden ansluter tidsmässigt och till sitt uttryck till områdets
karaktär och bidrar därmed till stadsdelens och stadens helhetsmiljö.
Ingår i varsamhetsområde Algatan.

56

4. KÄHRS

Stadsdel 4. Kährs. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är skrafferade i
grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de kulturhistoriskt
värdefulla med ljusblå punkt.
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Särskilt värdefulla byggnader
4. KÄHRS. Särskilt värdefulla byggnader

Hjorten 19; Rydéns





Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - familjen Rydén
Miljöskapande värde

Industrifastighet med ett omfattande byggnadsbestånd, som ej
besiktigats i sin helhet. Delar av fabrikskomplexet, däribland
kontorsbyggnaden, är att betrakta som särskilt kulturhistoriskt
värdefulla.
Fabriksbyggnader för ett av Nybros äldre och mer framgångsrika
industriföretag, trävaruföretaget Rydéns, som legat i samma kvarter
sedan starten år 1904 med tillverkning av bl.a. likkistor. Räknas till
den lilla krets av anrika Nybroindustrier som, genom att de bär
bildarnas efternamn som företagsnamn, visualiserar hur staden vuxit
fram ur driftiga entreprenörers och hantverkares gärningar.
Byggnaderna förkroppsligar därmed en viktig del av stadens
identitet och har många välbevarade äldre byggnadsdelar.
4. KÄHRS. Särskilt värdefulla byggnader

Tallen 57; Kährs





Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - familjen Kähr
Miljöskapande värde

Industrifastighet med ett omfattande byggnadsbestånd, som ej
besiktigats i sin helhet. Delar av fabrikskomplexet, däribland den
äldre byggnadskropp som ligger mot Långgatan, är dock att betrakta
som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Den omdaning som gjorts av
den anslutande entrégården och byggnadskroppen har estetiska
kvaliteter.
Fabriksbyggnader för Nybros mest framgångsrika industriföretag,
trävaruföretaget Kährs, som legat på samma plats sedan år 1864
och som expanderat till en hel "stadsdel". Räknas till den lilla krets
av anrika Nybroindustrier som, genom att de bär bildarnas
efternamn som företagsnamn, visualiserar hur staden vuxit fram ur
driftiga entreprenörers och hantverkares gärningar. Byggnaderna
förkroppsligar därmed en viktig del av stadens identitet.
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5. PARADISET
5a. PARADISET, VÄSTRA
Topografi, terräng
Oregelbundet gatunät
Variation
Lummighet
Borgerlighet
Representativitet
Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 Naturlig topografi
 Högväxta träd
 Formrik, varierad arkitektur (inom de stil-/epokmässiga ramarna)
 Uthus
 Varsamhetsområde: Västra Paradiset
Epok
1920-1930-tal
Stilar
Jugend
Nationalromantik
1920-tals klassicism
Folkhemsfunkis
Byggnadstyper
1½ vån villa
2 vån småhyreshus
Material, originalutföranden
Träfasader, stående och liggande panel
Ljusputsade fasader
Högresta sadeltak, brutna tak
Tegeltak
Frontespiser, burspråk, balkonger
Spjälverk, ”Nybrobalkonger”
Stadsbyggnad
Oregelbundet rutnät
Särskilda byggnader
Nybro kyrka
Nybro prästgård
Paradisskolan
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5b. PARADISET, ÖSTRA
Rymd
Ljus
Upprepning
Hus i ett öppet, ”flytande”, offentligt rum
Husgrupper, "områden i området”
Enkelhet
Folkhem

Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 ”Hus i park” - karaktären
 Lamellhusmotivet
 Byggnadernas modernistiska formspråk
Epok
1950-1960-tal
Stilar
1950-talsstil
1960-talsstil
Byggnadstyper
1-2 vån kedjehus
3 vån lamellhus
Material, originalutföranden
Röda eller gula tegelfasader
Ljusputsade fasader
Förskjutningar i fasadliven
Flacka sadeltak
Tegeltak, äldre betongpannor
Värmecentralsskorstenar
Källargarage-garageportar
Stadsbyggnad
Upprepning, husgrupper
Särskilda byggnader
Transtorpsskolan
F.d. Kährsvillan: "Paradisgården"
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Stadsdel 5. Paradiset. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Varsamhetsområden
5. PARADISET. Hänsynsområden

Västra Paradiset
Område med många enhetliga, välbevarade och uttrycksfulla
byggnader med jugenddrag, bl.a. de spjälade balkongöverstycken
som är typiska för Nybro. Fler byggnader med nationalromantiska
stildrag, jämfört med andra stadsdelar. Bland de kvarter som tidigt
började bebyggas efter att stadsplanen ritats år 1912 (och stadfästs år
1918). Bebyggda främst under 1920- och 1930-talen. Omfattar även
kvarteren Lejonet och Prästgården som hyser offentliga funktioner.

Särskilt värdefulla byggnader
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Ekorren 3




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Sällsynt välbevarad byggnad som bildar en enhet med den tillika
välbevarade grannfastigheten Ekorren 4. Samma ägare. Utgör det
"enklare" av de två bostadshusen och kan sannolikt ha fungerat som
hyreshus med 2-3 lägenheter. Flera drag representativa för såväl
stadsdelen som Nybro i helhet. Ingår i varsamhetsområde Västra
Paradiset.
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Ekorren 4



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Välbevarad byggnad som bildar en enhet med den tillika
välbevarade grannfastigheten Ekorren 3. Samma ägare. Utgör den
"finare" av de två bostadshusen, med en större representativitet och
stadsmässighet i utformning och material. Flera drag representativa
för såväl stadsdelen som Nybro i helhet. Ingår i varsamhetsområde
Västra Paradiset.
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Elgen 8



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Välbevarad villa, uppförd år 1934 av Albin Axelsson. Axelsson drev,
tillsammans med brodern Karl och John Franzen, framgångsrikt ett
glassliperi på Långgatan och lyckades betala huset kontant mitt
under depressionstiden. Huset har bl.a. bevarade tidstypiska
ytterdörrar viket är ovanligt. Tids- och uttrycksmässigt besläktad
med många andra byggnader i området, varför det bidrar till
helhetsmiljön.
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5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Gasellen 9




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Personhistoriskt värde - arkitekt G Gerdsiö
- familjen Kähr

En i stora delar välbevarad villa, uppförd 1941 för träfabrikör Olof
Kähr, ritad av den regionalt välkände arkitekten, tillika mångårige
stadsarkitekten i Nybro, Gösta Gerdsiö. Tillsammans med
stadshuset och Rydénsvillan på Villagatan (Sofia 1) stadens bästa
exempel på mer utpräglad och exklusiv funkisarkitektur. Golven som
belades med olika Kährsparketter bildar en slags
"produktutställning". I trädgården fanns en privat golfbana. Har
skydd i detaljplan.
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Hjorten 12




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

En byggnad som ännu har höga originalvärden, eleganta detaljer
och material. Få delar utbytta eller ändrade. Ansluter tidsmässigt
och till sitt uttryck till områdets karaktär. Bidrar därmed till miljön i
stadsdelen och staden som helhet. Nybrobalkong som glasats in i
sen tid. Glaserat taktegel. Ingår i varsamhetsområde Västra
Paradiset.
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Hjorten 21




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Tidstypisk byggnad med mycket höga yttre originalvärden som
speglar den epok (1920-talet) då stadsdelen först började byggas ut.
Uppförd i en tid då Nybro växte i snabb takt och därigenom även
karakteristisk för staden. Drag av stadsmässig Nybrojugend. Stilen
kännetecknas av putsfasader med markanta frontespiser i böljande
jugendformer, här närmast i barockjugend, samt vanligen
symmetrisk fasadkomposition. Ingår i varsamhetsområde Västra
Paradiset.

63

5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Lejonet 3; Nybro kyrka






Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - arkitekt J Fred Olson
Miljöskapande värde

En omistlig byggnad och del av Nybros stadsbild. Ritad av den
regionalt välkände arkitekten J Fred Olson 1922, ursprungligen som
församlingshem. Ombyggd till kyrka i samband med Nybros
stadsförklaring år 1932 och invigd 1934. Utgör en del av det kvarter
med offentliga funktioner som tillskapades öster om köpingen sedan
området inkorporerats och planlagts på 1910-talet. Ingår i
varsamhetsområde Västra Paradiset.
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Lejonet 5, Paradisskolan






Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - (?)
Miljöskapande värde

Offentlig miljö med mycket högt lokalhistoriskt värde. I egenskap av
skola en viktig miljö som många Nybrobor har en personlig relation
till. Bildar en representativ miljö tillsammans med kyrkan och
prästgården. Utgör en del av det kvarter med offentliga funktioner
som tillskapades öster om köpingen sedan området inkorporerats
och planlagts på 1910-talet. Den äldre skolbyggnaden, byggd år
1916, var en av de första byggnader som uppfördes i stadsdelen.
Byggnaden ansluter tidsmässigt och till sitt uttryck till stadsdelens
helhetsmiljö. Även de byggnader som uppfördes på skolområdet på
1960-talet är tidstypiska och förhållandevis välbevarade. Ingår i
varsamhetsområde Västra Paradiset. Den äldsta byggnaden har
skydd i detaljplan.
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Prästgården 1




Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde – präster, läkare
Miljöskapande värde

Delvis exteriört förvanskad byggnad med högt lokalhistoriskt värde.
Uppfördes som provinsialläkarbostad år 1924, skall ha omändrats till
prästgård 1944. Har således fungerat som bostad till många lokala
storheter. Bildar en offentlig och representativ miljö tillsammans med
kyrkan och skolan. Utgör en del av det kvarter med offentliga
funktioner som tillskapades öster om köpingen sedan området
inkorporerats och planlagts på 1910-talet. Fastigheten är idag i ett
privat transportföretags ägo (Flexbus) och används som kontor.
Ingår i varsamhetsområde Västra Paradiset. Har skydd i detaljplan.
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5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Tigern 1




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Uttrycksfull, tidstypisk och förhållandevis välbevarad villa. Som den
mest utpräglade nationalromantiska byggnaden i denna stadsdel,
vilken delvis kännetecknas just av denna stilriktning, bidrar den
starkt till stadsdelens helhetskaraktär. Betongpannor drar idag ned
äkthetsintrycket. Ingår i varsamhetsområde Västra Paradiset.
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Vesslan 4




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Uttrycksfull, tidstypisk och välbevarad villa med drag av både jugend
och nationalromantik, stilriktningar som båda kännetecknar
stadsdelen. Glaserat taktegel och många detaljer med speciell
omsorg. Ingår i varsamhetsområde Västra Paradiset.
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Vesslan 5



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Tidstypisk och välbevarad villa som bidrar till områdets
helhetskaraktär. Ingår i varsamhetsområde Västra Paradiset.

5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Vesslan 7



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Tidstypisk och välbevarad villa. I egenskap av tydligt
nationalromantisk byggnad i en stadsdel som delvis kännetecknas
just av denna stilriktning, bidrar den starkt till områdets
helhetskaraktär. Ingår i varsamhetsområde Västra Paradiset.
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Vesslan 11



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Fastighet med två bostadshus samt uthus som tillsammans bildar en
kulturhistorisk helhetsmiljö. Spännande topografi och rumsbildning.
Välbevarade byggnader, i synnerhet gårdshuset. Byggnaderna
ansluter tidsmässigt och till sitt uttryck till områdets karaktär och
bidrar därmed till miljön i stadsdelen. Ingår i varsamhetsområde
Västra Paradiset.
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Värdefulla byggnader
5. PARADISET. Värdefulla byggnader

Björnen 2



Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Byggnad med ansenliga originalvärden, trots den pålagda
fasadisoleringen. Byggnaden ansluter till den stadsmässiga
”Nybrojugend” som främst finns på en del byggnader i Centrum. Kan
misstänkas vara reveterad under isoleringen. Stilen kännetecknas
av putsfasader med markanta frontespiser i böljande jugendformer,
samt vanligen symmetrisk fasadkomposition, ofta med centralt
placerade smidesbalkonger. Originalfönster, skivtäckt plåttak samt
utsirat, välgjort smidesräcke till balkongen. Ingår i
varsamhetsområde Västra Paradiset.
5. PARADISET. Värdefulla byggnader

Björnen 3



Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Byggnad med en i grunden välgjord arkitektur i en för Nybro inte helt
vanlig "herrgårdsmodell" som var i ropet på 1920-och 1930-talen.
Huvudentréns ytterdörr är av hög kvalitet. Ingår i varsamhetsområde
Västra Paradiset.
5. PARADISET. Värdefulla byggnader

Bävern 3



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Byggnad med många fina äkthetsvärden, inte minst i de exteriöra
ytskikten, även om vissa delar utbytts och/eller förändrats.
5. PARADISET. Värdefulla byggnader

Bävern 8


Miljöskapande värde

En i grunden enkelt utformad byggnad med en balkong av
Nybromodell som exteriört paradnummer. Icke föraktliga
äkthetsvärden, dock tilläggsisolerad. Bidrar till områdets samlade
karaktär.
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Elgen 7


Konstnärligt värde

En uttrycksfull liten funkiskub med anakronistiskt klassicerande
dörromfattning. Byggnaden har dock förlorat många äkthetsvärden
genom tilläggsisoleringar i fasad och tak, dörrbyte samt delvis
fönsterbyten (och nya fönsteröppningar?).
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5. PARADISET. Värdefulla byggnader

Hjorten 13


Miljöskapande värde

Byggnad med en del särskilt fina detaljer (ytterdörr, grindstolpar,
glaserat taktegel) men som framförallt bidrar till områdets samlade
karaktär. Ingår i varsamhetsområde Västra Paradiset.
5. PARADISET. Värdefulla byggnader

Hjorten 22


Miljöskapande värde

En i många avseende förändrad byggnad som genom sin form
bidrar till områdets samlade karaktär. Det fina skivtäckta plåttaket
har bevarats. Ingår i varsamhetsområde Västra Paradiset.
5. PARADISET. Värdefulla byggnader

Mården 1


Miljöskapande värde

Byggnad som berövats de flesta äkthetsvärden, men som bidrar till
områdets samlade karaktär.
5. PARADISET. Värdefulla byggnader

Mården 6



Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Byggnad med ett säreget och uttrycksfullt yttre som blandar jugend
med funkis på ett sätt som sannolikt inte förekommer på så många
orter, men som påträffas i Nybro, i synnerhet i dessa kvarter.
Genom frontespisen drag av stadsmässig "Nybrojugend". Typisk
Nybrobalkong. Förmodligen reveterad originalfasad.
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Kv Taxen och Ulven



Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde

Två kvarter med varsin kedjehuslänga i vinkel mot varandra, byggda
i början av 1960-talet. Bland de tidigare kedje-/radhusen i Nybro.
Tidstypiska och med en inte oäven utformning. Ursprungligen
enhetlig färgsättning med bruna paneler. (Färgfoto av byggnaderna
finns i skriften ”Nybro”, marknadsföringsbroschyr från 1964.)
5. PARADISET. Särskilt värdefulla byggnader

Tigern 3


Äkthetsvärde

Byggnad med ett diskret yttre, men med ansenliga äkthetsvärden.
Ingår i varsamhetsområde Västra Paradiset.

67

5. PARADISET. Värdefulla byggnader

Uttern 6


Miljöskapande värde

1920-talsklassicistisk villa med representativ, stadsmässig karaktär
och entréveranda med spjälade överstycken (som Nybrobalkong).
Bidrar till områdets samlade karaktär.
5. PARADISET. Värdefulla byggnader

Uttern 7



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Byggnad med ansenliga äkthetsvärden. Typisk för området och
orten, dels genom att det är ett hyreshus i den lilla skalan, dels
genom sin stilblandning mellan jugend, klassicism och funkis.
5. PARADISET. Värdefulla byggnader

Uttern 9



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Byggnad med ansenliga äkthetsvärden. Typisk för området och
orten, dels genom att det är ett hyreshus i den lilla skalan, dels
genom sin utformning med flera karaktärsdrag som ligger nära
Nybrojugend (revetering, frontespis, brutet tak, smidesbalkong).
5. PARADISET. Värdefulla byggnader

Vesslan 10



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Tidstypisk och relativt välbevarad byggnad. Entréveranda byggd
med spjälade överstycken (som Nybrobalkong). Bidrar till områdets
samlade karaktär. Beboddes ursprungligen byggmästare Martin
Hultman. Ingår i varsamhetsområde Västra Paradiset.
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6. ÖSTERMALM
6. ÖSTERMALM
Huvudgata
Till och från
Utmed kanten
Variation
Vid sjön
Snickeriarkitektur

Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 Historiskt vägnät i dagens gator: Storgatan, Pukebergsgatan, Grönvägen
 Storgatan - stadens framsida
 Sjösidan, Strandvägen
 Ålderdomlig bebyggelse
 Uthus, verkstads-, butiks- och gårdslokaler
 Variationen (viss tolerans mot nya inslag)
 Varsamhetsområde: Nedre Pukebergsgatan
 I grupper av hus med lika eller likartad utformning bör hänsyn tas till byggnadernas
ursprungliga gemensamma karaktärsdrag

Epok
Ca 1890-1940
(1960-70-80-tal, i avgränsade områden)
Stilar
Sekelskiftesstil
Jugend
Folkhemsfunkis
(1960-70-80-talsstil, i avgränsade områden)
Byggnadstyper
1½ vån villa (1-2 familjshus)
Industrier utmed järnvägen
Material, originalutföranden
Panelarkitektur
Ljusa putsfasader
Tak med tegel eller plåt
Stadsbyggnad
Tydlig längsriktning: Storgatan, Strandvägen
Storgatan framsida
Många återvändsgränder i öster
Industrier utmed järnvägen
Särskilda byggnader
Villa Ida
Sockerbagarens hus
Linnéahemmet
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Stadsdel 6. Östermalm. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Varsamhetsområden
6. ÖSTERMALM. Varsamhetsområden

Nedre Pukebergsgatan
Område kring Pukebergsgatan som visar hur stadsdelen växt fram
både från Nybro centrum och från Pukeberg. Flera delvis
förvanskade byggnader från ca sekelskiftet 1900 med tidstypiska
drag och speciell arkitektur. Hör till Nybros äldsta byggnader.
Varsamhetsområdet ligger i anslutning till riksintresseområdet
Pukeberg.

Särskilt värdefulla byggnader
6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Ejdern 4


Äkthetsvärde(främst gårdshuset)



Miljöskapande värde

Extremt välbevarat boningshus inne på gården. Även fint uthus.
Gathuset har genomgått större ändringar, bl.a. fönsterbyte. Ingår i
varsamhetsområde Nedre Pukebergsgatan.

6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Falken 4


Samhällshistoriskt värde

Ett hus i en grupp av tre relativt kraftigt förvanskade, småskaliga
äldre bostadshus. Ålder, skala och läge ger dock byggnaderna ett
högt kulturhistoriskt värde. Visar hur mindre bemedlade hantverkare
etc. lät uppföra sina bostäder utmed huvudgatan in till köpingen.
Bebyggelse likt denna har varit vanlig utmed de många olika
infarterna till köpingen/staden, men är idag mycket ovanlig.
6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Falken 5


Samhällshistoriskt värde

Ett hus i en grupp av tre relativt kraftigt förvanskade, småskaliga
äldre bostadshus. Ålder, skala och läge ger dock byggnaderna ett
högt kulturhistoriskt värde. Visar hur mindre bemedlade hantverkare
etc. lät uppföra sina bostäder utmed huvudgatan in till köpingen.
Infartsbebyggelse likt denna har varit vanlig utmed de många olika
infarterna till köpingen/staden, men är idag mycket ovanlig.
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6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Falken 17


Samhällshistoriskt värde

Ett hus i en grupp av tre relativt kraftigt förvanskade, småskaliga
äldre bostadshus. Ålder, skala och läge ger dock byggnaderna ett
högt kulturhistoriskt värde. Visar hur mindre bemedlade hantverkare
etc. lät uppföra sina bostäder utmed huvudgatan in till köpingen.
Infartsbebyggelse likt denna har varit vanlig utmed de många olika
infarterna till köpingen/staden, men är idag mycket ovanlig.
6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Falken 15


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

Välbevarat hus, stilmässigt besläktat med den stadsmässiga
”Nybrojugend” som återfinns i Centrum och i Paradiset. Därmed en
byggnad typisk för orten. Härliga ytskikt: skivtäckt plåttak och
spritputs.
6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Geten 7


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

Tidstypisk och relativt välbevarad byggnad som speglar tiden
omkring 1920-talet då Nybro växte i snabb takt och därmed
karakteristisk för staden. Fina detaljer ex. portalomfattad ytterdörr i
ek.
6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Nötväckan 9


Äkthetsvärde



Konstnärligt värde



Personhistoriskt värde

Välbevarad villa uppförd 1951 och i ca 30 års tid bebodd av
medlemmar ur den välkända industrifamiljen Ljungdahl på en
fastighet som funnits som sommarnöje i denna familj. Ritad av
arkitekt Erik Schuwert och byggd av OG Ohlssons. Högkvalitativ
arkitektur med genomtänkta lösningar och exklusiva material
(glaserat taktegel, ek, koppar). Har bl.a. tre öppna spisar, varav en
ute, samt kontakter för julgransbelysningen i parkettgolvet!
6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Orren 6


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

Tidstypisk och relativt välbevarad byggnad som speglar tiden
omkring 1920-talet då Nybro växte i snabb takt och därmed
karakteristisk för staden. Bidrar till miljön utmed Storgatan.
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6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Samariten 6


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

Ett i huvudsak välbevarat, men ovanligt hus med uthus som bidrar
till miljön utmed Storgatan.
6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Storken 2


Äkthetsvärde



Samhällshistoriskt värde



Miljöskapande värde

Välbevarat hus med tillhörande verkstadslokaler som visar hur olika
rörelser etablerades utmed infarterna in till köpingen i början av
1900-talet. Speciell arkitektur med viss stadsmässighet och fina
detaljer. Utseende och läge gör att många Nybrobor känner igen
byggnaden. Bidrar till miljön utmed Storgatan. Troligen byggt som
vagnsmakeri, har därefter varit cykel- och bilverkstad.
6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Södra industriområdet 8


Äkthetsvärde



Samhällshistoriskt värde



Miljöskapande värde

Lindvalls snickeri- & svarverifabrik. Med sitt läge invid järnvägen, sin
enkla utformning och sina många fönster är detta en typisk och tydlig
äldre fabriksbyggnad. Uttrycker industristaden Nybro. Man bör
värna om industriskorstenarna.
6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Tjädern 2


Äkthetsvärde



Konstnärligt värde

Uttrycksfull byggnad med speciell, men ändå tidstypisk, arkitektur.
Ritat av Sjöwall.
6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Tjädern 15


Äkthetsvärde

Mycket välbevarad exponent för funkisstilen i det lilla formatet.
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6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Trädgården 1


Äkthetsvärde



Konstnärligt värde

En elegant och exteriört extremt välbevarad representant för 1920talets bostadsbyggande. Fina ytterdörrar i original. Funktionen (trol.
litet flerfamiljshus) typisk för Nybro, men den klassiskt strama formen
ovanlig på orten.
6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Trädgården 8


Äkthetsvärde



Konstnärligt värde



Miljöskapande värde

"Villa Ida". Ett välbevarat hus från 1905 som alla Nybrobor känner
igen. Med sin sammansatta form och sina utstuderade panelfasader
en typisk exponent för den villaarkitektur som var på modet i det
sena 1800-talet och kring sekelskiftet 1900. Bidrar till miljön utmed
Storgatan.
6. ÖSTERMALM. Särskilt värdefulla byggnader

Ugglan 27


Äkthetsvärde



Konstnärligt värde



Miljöskapande värde

"Sockerbagarens hus". Välbevarat hus som alla Nybrobor känner
igen. En i det närmaste överdriven representant för den
snickarglädje som var på modet kring sekelskiftet 1900. Bidrar till
miljön utmed Storgatan.

Värdefulla byggnader
6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Elefanten 7


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

Tidstypisk och relativt välbevarad byggnad som speglar tiden
omkring 1920-talet då Nybro växte i snabb takt och därmed
karakteristisk för staden. (Ytterdörr med omfattning 1950-tal.)
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6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Falken 10


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

Tidstypisk och välbevarad byggnad som speglar tiden omkring
1920-talet då Nybro växte i snabb takt. Försedd med
”Nybrobalkong” och karakteristisk för staden. Anpassad tillbyggnad.
6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Falken 20


Äkthetsvärde

Troligen en äldre byggnad som byggts om och ut omkring 1930.
(Tegeltaket utbytt till betongpannor i senare tid.) Ytterdörrens
klassicerande omfattning ett relativt vanligt motiv på orten.
6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Falken 23


Äkthetsvärde



Konstnärligt värde



Samhällshistoriskt värde

Uttrycksfull liten ”paviljong”, i huvudsak ännu i original från tidigt
1960-tal. (Bytt ytterdörr.) Byggnaden uppfördes som klubblokal för
Nybro IF:s friidrottssektion. Under panelerna i samlingssalen finns
väggmålningar av idrottande människor. Fastigheten inköptes av
IOGT-NTO sedan deras gamla lokal på Frej 13 rivits inför
byggandet av församlingshemmet Ansgarsgården.
6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Fasanen 1-6


Äkthetsvärde



Konstnärligt värde



Miljöskapande värde

Sammanhållen och utpräglad 1970-talsmiljö i vilken även
Hackspetten 1-17 och Sparven 11-17 ingår. Ovanligt välbevarad
enhetlig karaktär.
6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Geten 3


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

Funkishus med höga originalvärden som tydligt orienterar sig mot
Storgatan. Bidrar till miljön utmed Storgatan.
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6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Hackspetten 1-17


Äkthetsvärde



Konstnärligt värde



Miljöskapande värde

Sammanhållen och utpräglad 1970-talsmiljö, i vilken även Fasanen
1-6 och Sparven 11-17 ingår. Ovanligt välbevarad enhetlig
karaktär.
6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Måsen 3


Äkthetsvärde



Samhällshistoriskt värde



Miljöskapande värde

Arbetarkasern, troligen uppförd av Pukebergs glasbruk (?). Ingår i
varsamhetsområde Nedre Pukebergsgatan.
6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Nötväckan 12


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

Bostadshus med uthus uppförda år 1921 av glasblåsare Oscar G
Petersson. Tidstypiska och i huvudsak välbevarade byggnader som
speglar en tid då Nybro växte i snabb takt, varmed de är
karakteristiska för staden. Bostadshuset, för två familjer, hade
ursprungligen en öppen veranda och cementpannor på taket.
Verandan byggdes in år 1948 och cementpannorna har ersatts av
betongpannor. Uthuset rymde från början en stor tvättstuga, två
vedbodar, två utedass, hönshus och svinstia. Svinstian ändrades
senare till garage.
6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Ripan 9


Äkthetsvärde

Bostadshus från 1951 med höga originalvärden och bevarade
detaljer.

6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Samariten 10


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

En inte helt välbevarad byggnad som speglar tiden omkring 1920talet då Nybro växte i snabb takt. Karakteristiskt för staden.
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6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Sparren 1


Äkthetsvärde



Samhällshistoriskt värde



Miljöskapande värde

Byggnaden har tillbyggts under 2011. Avser den ursprungliga delen
som är en välbevarad liten verkstadsbyggnad i ett av stadens
småindustriområden, utbyggt omkring 1950-tal.
6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Sparven 11-17


Äkthetsvärde



Konstnärligt värde



Miljöskapande värde

Sammanhållen och utpräglad 1970-talsmiljö, i vilken även Fasanen
1-6 och Hackspetten 1-17 ingår. Ovanligt välbevarad enhetlig
karaktär.
6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Tjädern 6


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

Relativt välbevarade bostadshus och gårdsbyggnad som speglar
tiden omkring 1920-talet då Nybro växte i snabb takt. Därmed
karakteristiska för staden. Fina glaserade pannor.
6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Tjädern 14


Samhällshistoriskt värde



Miljöskapande värde

Bostadshus och stor gårdsbyggnad (verkstad?) som bevarat sina
huvudsakliga drag från ca sekelskiftet 1900. Typisk äldre
infartsbebyggelse utmed huvudgatan in till köpingen.
6. ÖSTERMALM. Värdefulla byggnader

Ugglan 40


Äkthetsvärde



Miljöskapande värde

Ett i huvudsak välbevarat hus med uthus som bidrar till miljön
utmed Storgatan.
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7. PUKEBERG

Stadsdel 7. Pukeberg. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.

Varsamhetsområden
7. PUKEBERG. Varsamhetsområden

Pukebergs Glasbruk
Utgörs av de centrala delarna av riksintresseområdet för
kulturmiljövården Pukeberg. Glasbruksmiljö med höga kulturhistoriska
värden, vilka kan motiveras både utifrån regionens identitet som
”Glasriket” och utifrån de många välbevarade byggnaderna där
merparten uppförts under den ”Böhlmarkska” epoken i början av 1900talet. Miljö som från att ha varit rivningshotad under 1980-talet, blivit ett
regionalt kultur- och designcentrum. Glasbruket startat år 1871.

Särskilt värdefulla byggnader
7. PUKEBERG. Särskilt värdefulla byggnader

Brukskontoret 1




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Brukets förvaltarbostad, uppförd år 1910. Exteriört välbevarad
byggnad med en central historisk funktion på bruket och med stor
betydelse för helhetsmiljön i området. Har skydd i detaljplan. Ingår i
varsamhetsområde Pukebergs Glasbruk.
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7. PUKEBERG. Särskilt värdefulla byggnader

Brukskontoret 2




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Brukskontoret. Uppfört år 1922, under en senare period även
arbetarbostad. Exteriört välbevarad byggnad med en central
historisk funktion på bruket och med stor betydelse för helhetsmiljön
i området. Har skydd i detaljplan. Ingår i varsamhetsområde
Pukebergs Glasbruk.
7. PUKEBERG. Särskilt värdefulla byggnader

Disponentvillan 1






Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - familjen Böhlmark
Miljöskapande värde

Brukets disponentvilla uppförd år 1903, ändrad till brukskontor i
efterkrigstid. Pampig och exteriört välbevarad byggnad som
ursprungligen omgavs av parkliknande trädgård, som delvis ännu
kan anas. Byggnad med en central historisk funktion på bruket och
med stor betydelse för helhetsmiljön i området. Har skydd i
detaljplan. Ingår i varsamhetsområde Pukebergs Glasbruk.
7. PUKEBERG. Särskilt värdefulla byggnader

Glasboden 1



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Sannolik arbetarbostad (möjl. hyttmästarbostad) och en av de äldre
byggnaderna på bruksområdet. Betydelsefull för helhetsmiljön.
Ändrad och förändrade ytskikt och utbytta delar förtar dess
äkthetsvärden. Har skydd i detaljplan. Ingår i varsamhetsområde
Pukebergs Glasbruk.
7. PUKEBERG. Särskilt värdefulla byggnader

Glasboden 2



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Bostadshus som sannolikt uppförts i slutet av 1800-talet och som
därmed är en av de äldre byggnaderna på bruksområdet. Har
fungerat som degelkammare. Betydelsefull för helhetsmiljön, men
relativt förändrad. Har skydd i detaljplan. Ingår i varsamhetsområde
Pukebergs Glasbruk.
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7. PUKEBERG. Särskilt värdefulla byggnader

Glasboden 3




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Två magasin, ursprungligen uppförda efter den stora hyttbranden
1895. Klockmagasinet totalförstördes av brand igen så sent som
1989, men återuppfördes efter originalritningar. Tegelbyggnaden,
med sammansatta volymer bl.a. en med sågtandstak, har fungerat
som sliperi. Byggnader med centrala historiska funktioner på bruket
och med stor betydelse för helhetsmiljön i området. Har skydd i
detaljplan. Ingår i varsamhetsområde Pukebergs Glasbruk.

7. PUKEBERG. Särskilt värdefulla byggnader

Hyttan 1






Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - glasformgivare
Miljöskapande värde

Industribyggnader med mycket höga kulturhistoriska värden. Utgör
själva kärnan i det kulturhistoriskt värdefulla glasbruksområdet. Har
även arkitektoniska kvaliteter med speciellt utformade
byggnadskroppar och –delar. Bildar en rumsligt spännande och
varierad miljö som hålls samman av det röda teglet. Omfattar bl.a.
tre (!) hyttor, sliperi, kraftcentral och sodafabrik. Har skydd i
detaljplan. Ingår i varsamhetsområde Pukebergs Glasbruk.
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7. PUKEBERG. Särskilt värdefulla byggnader

Trumman 3





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

På fastigheten finns två byggnader, varav den större har högst
kulturhistoriska värden. Denna villa, som får förmodas utgöra en
tjänstemannabostad till glasbruket, uppvisar stora likheter med
andra byggnader som uppfördes på området i början av 1900-talet.
Liksom dessa har den stilmässiga drag av både nationalromantik
och jugend. Äkthetsvärdet dras ned av det framträdande takets
betongpannor. Byggnaden bidrar dock till helhetsmiljön. Den mindre
byggnaden är en stuga som tillbyggts i flera etapper och som i
samband med detta förlorat en del av sin ursprunglighet. Har skydd
i detaljplan. Ingår i varsamhetsområde Pukebergs Glasbruk.

Värdefulla byggnader
7. PUKEBERG. Värdefulla byggnader

Cymbalen 1-8



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Arbetarbostäder uppförda år 1949 som visar hur bruksledningen i
efterkrigstid ville skapa bättre bostäder för bruksarbetarna, bostäder
som låg närmare tidens egnahem än de äldre arbetarkaserner som
fanns på området. Tilläggsisolerade. Bidrar till bruksmiljön. Ingår i
varsamhetsområde Pukebergs Glasbruk.
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8. SÖDRA NYBRO

8a. SÖDRA NYBRO, VÄSTRA (Grönskogsområdet,
Fågelkvarteren)
Trädgårdsstad
Luftig grönska
Organiskt gatunät
Rekreation
Variation
Exklusivitet
Stort och smått

Karaktärsdrag att värna och förstärka:
 Lummighet, högväxta träd, tallskog
 Esplanaderna Grönvägen och Villagatan
 Frejagatan - en rest av Villagatans föregångare.
 Ålderdomlig bebyggelse
 Uthus och gårdshus
 Formrik, varierad arkitektur (inom de stil-/epokmässiga ramarna)
 Varsamhetsområde: Fågelkvarteren
Epok
Ca 1890-1935
Stilar
Sekelskiftesstil
Jugend
Byggnadstyper
1½ vån villa (1-2 familjshus)
Material, originalutföranden
Träpaneler, stående och liggande
(Ljusa putsfasader)
Tegeltak
Brutna tak
Burspråk, balkonger och glasverandor
Stadsbyggnad
Grönskogsområdet - modifierad rutnätsplan
Fågelkvarteren - regelrätt trädgårdsstad
Särskilda byggnader
Bryggeriet Grönskog
Villa Jermer
Skytten 3 (Verandahuset)
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8b. SÖDRA NYBRO, ÖSTRA (Funkisstaden och efterkrigstidens
villastad)
Modernitet
Storskaligt gatunät
Grannskap
Enhetlighet
Kataloghus
Delområden i området

Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 Tydliga "årsringar":
Funkisområdet med byggnader från 1930-1940-talen
Grannskapsområdet med villor från 1950-1960-talen
Citrus- och Fikonvägen med villor från 1980-talet
 Enhetligheten
 Låga byggnader
 Stora kvarter med utsparade skogspartier, närnatur
 Varsamhetsområden: Skåne- och Smålandsgatan, Kvarnaslätt - Begravningsplatsen
 I grupper av hus med lika eller likartad utformning bör hänsyn tas till byggnadernas
ursprungliga gemensamma karaktärsdrag
Epok
1935-1965
Citrus- och Fikonvägen: 1980-tal
Stilar
Folkhemsfunkis
1950-talsstil
1960-talsstil
1980-talsstil
Byggnadstyper
1-1½ vån villa
2 vån småhyreshus
Material, originalutföranden
Ljusa putsfasader
Murverk i gult och rött tegel
Tegelpannor, betongpannor
Omväxlande murade fasadpartier - partier med fönster och panel/skivor
Fönsterband, stora fönsterpartier
Ek- och teakytterdörrar
Garage i källaren eller fristående garage.
Stadsbyggnad
Långa gator, stora kvarter
Upprepning, husgrupper
Särskilda byggnader
Stadsdelscentrum Villagatan- Skånegatan
"Gökboet" radhus
Västerängsskolan
Ålderdomshemmet
Begravningskapellet
Kvarnaslätts gård
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Stadsdel 8. Södra Nybro. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Varsamhetsområden
8. SÖDRA NYBRO. Varsamhetsområden

Fågelkvarteren
Villakvarter i luftig och organisk ”trädgårdsstadsstil” skapade av
stadsarkitekten i Kalmar J Fred Olson år 1912. Stadsplanen stadsfäst
år 1918. Fastigheterna bebyggda ca 1910-1930 med villor med drag
av jugend och nationalromantik, ofta med framträdande verandor,
frontespiser etc. Flera av byggnaderna kan antas ha använts som
”badvillor”, d.v.s. ha uthyrts till kurortsgäster under sommarsäsongen.
Många av husen har höga äkthetsvärden, tillika ett högt eller mycket
högt kulturhistoriskt värde.
8. SÖDRA NYBRO. Varsamhetsområden

Skåne- och Smålandsgatan
Område som både plan- och byggnadsmässigt uppvisar
funktionalismens ideal. Genom kontrasten till de angränsande
”Fågelkvarteren” visualiseras funkisens genombrott i Nybro, vilket
inträffade ca 1935. Några välbevarade funktionalistiska byggnader,
men flera som delvis förvanskats. Viktigt att slå vakt om deras
särprägel och att överväga återställande.
8. SÖDRA NYBRO. Varsamhetsområden

Kvarnaslätt - Begravningsplatsen
Endast mindre del av området ligger inom stadsdel 8. Södra Nybro.
Se område 20. Joelskogen – Thebacken.
Område av publik karaktär kring Kvarnaslätts gård. Områdets värden
vilar dels på dess historia som äldre gårdscentrum och en av Nybros
historiska ”kärnor”, dels på dess sammanhållna karaktär med ett
flertal offentliga inrättningar vilka byggts upp i ett sammanhang kring
år 1930, inför stadsförklarningen.
Under slutet av 1920-talet och början av 1930-talet omdanades
skyttebanan väster om Kvarnaslätts gård till ålderdomshem,
sinnessjukhus och begravningsplats med kapell, med behändig
närhet till varandra. Ålderdomshemmet, Gammelgården, invigdes år
1930. Det ritades av arkitekt Hjalmar Hammarling, en
Stockholmsarkitekt som specialiserat sig på just denna typ av
2
byggnader .
Nybro Hembygdsförening bildades 1936 och föreslog att Kvarnaslätts
gård skulle avsättas för kulturminnesvård, vilket blev fallet från 1943,
genom beslut i stadsfullmäktige. Gården med tillhörande kvarn och
såg utarrenderades fram till år 1940.

2

Bl.a. ålderdomshem för Målilla, eventuellt även Långemåla.
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Särskilt värdefulla byggnader
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Grönskog 18




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Personhistoriskt värde - arkitekt Sven L Sjöwall

En välbevarad villa från år 1954, ritad och bebodd av Sven L
Sjöwall, arkitekten bakom många av Nybros byggnader från 1950och 1960-talen. Sjöwall var ingenjör och drev egen rörelse, men
arbetade även inom kommunen. Omsorgsfull, lågmäld arkitektur
präglad av hög kvalitet i detaljer och material.
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Grönskog 20



Äkthetsvärde
Personhistoriskt värde - arkitekt Gösta Gerdsiö

En i allt väsentligt välbevarad villa från 1956, formgiven av den
regionalt välkände arkitekten, tillika mångårige stadsarkitekten i
Nybro, Gösta Gerdsiö. Tidstypisk genom det gula teglet och detaljer
som fönsterluckor och balkongfront. Tegeltak. Omsorg i detaljerna
och kvalitet i materialvalen.
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Grönskog 21





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Bryggeribyggnader som ombyggts till bostäder, men som ännu till
sitt yttre fått behålla sin typiska och uttrycksfulla "bryggeriarkitektur".
Byggnaderna bildar tillsammans en liten industrimiljö med stora
historiska och upplevelsemässiga kvaliteter. Läget intill bäcken och
järnvägsstationen tydliggör de historiska förutsättningarna. Har
skydd i detaljplan.
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Göken 1




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - arkitekt Gösta Gerdsiö

Nybros första radhus, ritade år 1946 av den regionalt välkände
arkitekten, tillika mångårige stadsarkitekten i Nybro, Gösta Gerdsiö.
En välbevarad och relativt tidstypisk radhuslänga som genom sitt
läge bildar ett "landmärke", en orienteringspunkt i stadsdelen.
Kvartersnamnet i kombination med att husen främst bebotts av
barnfamiljer, har gett byggnaden populärnamnet "Gökaboet". (Även
namnet ”Gula faran” förekommer, varför byggnaden troligen
ursprungligen var gul.)
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8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla områden

Morellen 10




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Det mest välbevarade av Morellenhusen och samtidigt ett av de
mest exponerade. Se beskrivningen under "Värdefulla byggnader;
Kv Morellen".
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Najaden 11





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Byggnad med mycket högt bevarandevärde in i minsta detalj. En
extremt välbevarad funkisbyggnad med ett både tidstypiskt och
konstnärligt uttryck, främst genom det elegant glasade trapphuset.
Ritad år 1939 av ing. Sven Eng, arkitekt för flera av funkishusen i
3
området . Ingår i varsamhetsområde "Skånegatan".
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Najaden 15



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

En mycket välbevarad funkisbyggnad från år 1938, belägen i
stadens bäst sammanhållna funkisområde, varsamhetsområde
"Skånegatan".

8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Oden 2





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - arkitekt Ernst Spolén

Villa ritad år 1933 av den nationellt erkände arkitekten och
konstnären Ernst Spolén. Byggnaden har ett eget uttryck som
blandar äldre influenser (nationalromantik, 1920-tal) med den då nya
funktionalismen. Var sannolikt den första byggnaden som uppvisade
tydliga funkisdrag i Nybro. Höga originalvärden.

3

Såväl arkitektur som ritningsmanér indikerar att Sven Eng arbetat för/tillsammans med Gösta Gerdsiö
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8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Oden 7


Samhällshistoriskt värde

En av få bevarade 1800-talsbyggnader i detta tidigt bebyggda och
planlagda område av staden, ”Grönskogsområdet” (eller
”Grönmoen” som området benämndes längre tillbaks). Ålderdomlig
byggnadstyp, en enkelstuga i två våningar, i kombination med att
byggnaden ligger i den "ursprungliga" vägkorsningen Grönvägen 4
Frejagatan , indikerar att detta kan vara en av stadens äldsta
byggnader.
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Orion 4




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Personhistoriskt värde - arkitekt Stig Albrektsson

Byggmästaren/arkitekten Stig Albrektssons (O G Ohlssons
byggnads AB) år 1955 egenritade villa har många, ännu
välbevarade, tidstypiska drag och en elegans i utformning och
materialval där den röda glimmerputsen har ett särskilt högt värde.
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Oskar 1





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Efterföljaren till den av staden uppförda badvillan "Villa Oskar". Även
denna andra generationens "Villa Oskar" , som troligen uppfördes år
1906, har sannolikt haft uthyrningsrum för badgäster. En i staden
välkänd byggnad med pampig arkitektur och mycket höga
äkthetsvärden. Fina puts- och smidesdetaljer. Originalfönster, men
bytta ytterdörrar.
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Skytten 3





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Hus som genom sin påfallande veranda och sitt läge vid Grönvägen
igenkänns av de flesta Nybrobor. Ger i det närmaste ett intryck av
publik lokal. Sannolikt utnyttjad för uthyrning till badgäster. Mycket
välbevarad och välhållen. Till miljön hör även ett uttrycksfullt uthus.
Fastigheten ingår som en av de kulturhistoriskt sett mest värdefulla
byggnaderna i varsamhetsområde "Fågelkvarteren". Mycket viktig
för stadsbilden. Uppfört innan år 1912 enligt 1912/1918 års
stadsplan.

4

Se "Nybros stadsdelar" sid. 53 f.
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8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Skytten 7




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Välbevarad och ståndsmässig, i det närmaste herrgårdsliknande
villa som uppvisar typiska stildrag både för stadsdelen och Nybro.
Frontespis med drag av stadsmässig "Nybrojugend". Till miljön hör
även ett par andra byggnader bl.a. en paviljong i "karolinsk" stil.
Fastigheten utgör en betydelsefull del av varsamhetsområde
"Fågelkvarteren" och stärker områdets karaktär. Sannolikt utnyttjad
för uthyrning till badgäster. (Enligt uppgift byggmästare Olle
Albrektssons, OG Ohlssons byggnads AB, bostad.)
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Skytten 12



Äkthetsvärde
Konstnärligt värde

"Villa Jermer". En välbevarad 1950-talsvilla med framträdande yttre
kvaliteter. Stilren, men för Nybro ovanlig arkitektur med många
tidstypiska material och detaljer. Fasadernas kontrasterande
material (tegel, kakel, puts) viktiga. Genom sin utformning, sitt läge
och trädgårdens öppenhet mot gatan, fungerar byggnaden närmast
som ett landmärke i staden. Ritad av arkitekt Lennart Cardemar,
Nybro, och uppförd år 1956-57.
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Sofia 1




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Personhistoriskt värde – arkitekt Gösta Gerdsiö
- fam. Rydén

Mycket välbevarad och välhållen villa uppförd i början av 1940-talet
för Sture Rydén, en av stadens industrimän/träfabrikörer. Ritad av
den regionalt välkände arkitekten, tillika mångårige stadsarkitekten i
Nybro, Gösta Gerdsiö. Tillsammans med stadshuset och Kährsvillan
i Paradiset (Gasellen 9) stadens bästa exempel på utstuderad och
exklusiv funkisarkitektur.
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Sofia 6




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Personhistoriskt värde – arkitekt Gösta Gerdsiö

Voluminös och exklusiv villa ritad år 1959 av den regionalt välkände
arkitekten, tillika mångårige stadsarkitekten i Nybro, Gösta Gerdsiö.
Speciell och uttrycksfull arkitektur med sammansatta volymer och
välgjorda detaljer. Några mindre senare ändringar, ex. bytt ytterdörr
och inglasning av balkong.
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8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Trasten 1





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

En välbevarad jugendvilla uppförd år 1916 som en av de första
enligt 1912/1918 års stadsplan. Representativ för stadsdelen och
Nybro. Fastigheten ingår i varsamhetsområde "Fågelkvarteren" och
är viktig för helhetsmiljön i området. Byggnaden har renoverats och
tillbyggts under 2000-talets första år med lyhördhet för byggnadens
och områdets karaktär. Tilldelades Nybro kommuns byggnadspris år
2007. (Har enligt uppgift varit bostad åt byggmästare Martin
Hultman, sannolikt då uppfört av fadern.)
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Trasten 5




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Villa med höga äkthetsvärden och ett uttrycksfullt yttre som stärker
helhetskaraktären i varsamhetsområdet ”Fågelkvarteren”. Har
sannolikt fungerat som "badvilla”, d.v.s. uthyrningsvilla - även på
tomten finns ett gårdshus med bostadsrum.
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Trasten 6




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Villa med mycket höga äkthetsvärden och ett uttrycksfullt yttre som
stärker helhetskaraktären i varsamhetsområdet ”Fågelkvarteren”.
Har sannolikt fungerat som "badvilla”, d.v.s. uthyrningsvilla, och
byggts ut i omgångar. På tomten även ett mindre boningshus.
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Vega 8


Äkthetsvärde

En "vanlig" 1950-talsvilla med ovanligt höga äkthetsvärden där
tegeltaket och den dämpat gröna glimmerputsen kan framhållas.
Även det speciella men mycket tidstypiska staketet samt små
detaljer som armaturen och sifferskylten ovan entrén bidrar till
fastighetens höga kulturhistoriska värde.
8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Vågen 2


Äkthetsvärde

En "vanlig" 1950-talsvilla med ovanligt höga äkthetsvärden. Delar
som särskilt kan framhållas är tegeltaket och entrépartiet med
originaldörr, smäckra räcken och skärmtak samt det tidstypiska
åttkantiga fönstret med blyinfattade färgade glas.
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8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Vågen 9




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde

Villa från 1953 med höga äkthetsvärden som förebådar 1960-talets
villabyggande. Dels i uttryck och materialval, men även i strävan att
sänka byggkostnaderna genom rationellare byggteknik och
grupphusbebyggelse.
”Drömvillan” ritades av Stig Albrektsson och var den första av 10
tilltänkta likadana villor i området. Endast denna visningsvilla kom till
stånd. Speciell byggteknik med bärande, murade tvärväggar och
utfackningar i trä. Ursprungligen fanns inte den västligaste delen –
den tillbyggdes år 1960 varvid ett glasfönster av konstnären Erik
Höglund (köpt för 325 kronor) murades in i väggen.

Värdefulla byggnader
8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Bofinken 4


Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Bäcken 9


Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Freden 14


Äkthetsvärde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Göken 3




Äkthetsvärde
Miljöskapande värde
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8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Göken 5




Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Göken 8





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Göken 16


Äkthetsvärde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Heimdal 3




(Äkthetsvärde, omgestaltning 1950-tal)
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Liten stuga som ingår i ett område med flera äldre, men idag
vanligen omdanade bostadshus. Fastigheten har ombyggts och
moderniserats på 1950- och 1960-talen och har en konsekvent
gestaltning från denna tid. Besitter därmed äkthetsvärden om ej
originalvärden.
8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Lärkan 4


Miljöskapande värde
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8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Lärkan 5



Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Lärkan 6


Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Lärkan 7



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Morellen 2-9, 11-16




Äkthetsvärde (delvis)
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Samtliga byggnader i kvarteret Morellen. Byggnaderna ritade av
Sven L Sjöwall, arkitekten bakom många av Nybros byggnader från
1950- och 1960-talen. Sjöwall var ingenjör och drev egen rörelse,
men arbetade även inom kommunen. Omsorgsfull arkitektur med
speciellt uttryck och fina kvaliteter som pergolaförsedd entré,
uppglasade partier som ger mycket ljus, murstock med öppen spis i
gillestuga och ute, samt 4 ytterdörrar!
8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Najaden 1


Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Najaden 14



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde
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8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Neptunus 1



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Nyckelpigan 7




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Oskar 7


Miljöskapande värde

Byggnad från omkring sekelskiftet 1900 och därmed en av stadens
äldre byggnader och typisk för Gröskogsområdet. Byggnaden
omdanas f.n. genom bl.a. utbyggnad förändrad färgsättning.
8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Oskar 11



Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde – arkitekt C Johansson,
- kommunalråd M Lund

Byggnaden ritad som Nybros första barnstuga av den riksbekante
arkitekten Cyrillus Johansson, senare privatbostad bl.a. för ett av
stadens kommunalråd.
8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Siskan 11


Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Siskan 12


Miljöskapande värde
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8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Skytten 1


Miljöskapande värde

Uppfört innan år 1912 enligt 1912/1918 års stadsplan.

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Skytten 2


Miljöskapande värde

Uppfört innan år 1912 som ett av de första husen enligt 1912/1918
års stadsplan.

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Skytten 8



Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Skytten 9


Miljöskapande värde

Uppfört innan år 1912 enligt 1912/1918 års stadsplan.

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Stella 4


Äkthetsvärde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Trasten 2




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde
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8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Trasten 3



Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Uppfört innan år 1912 enligt 1912/1918 års stadsplan.

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Triangeln 7



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Vega 3




Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Särskilt värdefulla byggnader

Vågen 7


Konstnärligt värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Vågen 10



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Vågen 11



Konstnärligt värde
Miljöskapande värde
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8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Vårdaren 1-2



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Vårdaren 1 (den östra byggnaden) är ålderdomshemmet
Gammelgården, invigt år 1930. Vårdaren 2 (den västra byggnaden)
utgjorde sinnesjukhus som stod färdigt vid samma tid. Denna
byggnad var ursprungligen kortare, med centralt placerad
entréveranda. Ingår i varsamhetsområde Kvarnaslätt –
Begravningsplatsen.
8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Väduren 3




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Bytta fönster.
8. SÖDRA NYBRO. Värdefulla byggnader

Ärlan 8


Samhällshistoriskt värde

Ärlan 8 är den mest välbevarade av de tre byggnader som
uppfördes i kvarteret Ärlan kring år 1920 av det halvkommunala
bostadsbolaget Nybro Byggnadsaktiebolag.
1917 infördes statliga subventioner till bostadsbyggande. I flera
städer bildades halvkommunala bostadsbolag, en slags
”allmännyttans” föregångare. 1918 bildades Nybro
Byggnadsaktiebolag. Med hjälp av subventioner lät man uppföra 10
bostadshus med tre lägenheter i varje. Ärlan 7, 8 och 9 är tre
grannfastigheter vid Vasagatan som uppfördes under åren 19181922 av Nybro Byggnads AB. Liknande hus byggdes även vid
Dunderberg (Emmatorp), Östermalm och Transtorpsvägen. Husen
såldes till självkostnadspris, hyrorna sattes av Statens byggnadsbyrå
och ägarna fick full äganderätt efter 10 år.
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9. HAGNEBO

Stadsdel 9. Hagnebo. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Särskilt värdefulla byggnader
9. HAGNEBO. Särskilt värdefulla byggnader

Hagnebo 1:8




Äkthetsvärde(delvis)
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Utgör en viktig del av den lilla byn som är områdets historiska
centrum. Mangårdsbyggnad från 1800-talets första hälft som genom
sin ålder har ett högt kulturhistoriskt värde. Idag sammanbyggd med
ett något yngre boningshus (sl. av 1800-talet) som tillsammans med
en loftbod (vagnslider/garage), en stenkällare och ett litet duvslag
bildar en romantisk gårdsmiljö. Byggnaderna framstår som tydligt
moderniserade men med respekt för ursprunget och de traditionella
materialen.
9. HAGNEBO. Särskilt värdefulla byggnader

Riddaretorp 1:11





Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - präster
(Miljöskapande värde)

Madesjö sockens komministerboställe med flera äldre byggnader
med höga äkthetsvärden, bl. a. tiondebod. Mangårdsbyggnaden
uppförd 1836 enl. ägaren. Bildar en liten gårdsmiljö som både utifrån
sin historia och sitt nuvarande skick äger ett mycket högt
kulturhistoriskt värde. Ett historiskt bygdecentrum ur många olika
aspekter: kulturellt, ekonomiskt, socialt.

9. HAGNEBO. Värdefulla byggnader

Riddaretorp 1:1




Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Prästgårdens arrendatorsbostad uppförd på 1920-talet, med
ekonomibyggnader. Utgör sedan denna tid gårdens
brukningscentrum. Bildar tillsammans med komministerbostället ett
bygdehistoriskt centrum. Speglar hur prästgårdarna från år 1910
förvandlades till rena "tjänstmannavillor" då de genom lagstiftning
blev utan jord. Mangårdsbyggnadens äkthetsvärden har minskats
genom modernisering och utbyte av delar.
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Värdefulla byggnader
9. HAGNEBO. Värdefulla byggnader

Hagnebo 1:4





Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Ekonomibyggnaderna till den idag avstyckade mangårdsbyggnaden
på Hagnebo 1:10. Utgör en viktig del av den lilla byn som är
områdets historiska centrum.
9. HAGNEBO. Värdefulla byggnader

Hagnebo 1:10




Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Avstyckad mangårdsbyggnad från Hagnebo 1:4. Byggd 1924. Utgör
en viktig del av den lilla byn som är områdets historiska centrum.
Byggnaden har ännu äkthetsvärden, som dock förtas av fasadernas
tilläggsisolering/nya panel. Arrenderar ännu 1:4 och har
ekonomibyggnaderna till denna fastighet.
9. HAGNEBO. Värdefulla byggnader

Riddaretorp 1:12





(Äkthetsvärde- omdaning ca 1940-tal)
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Stuga med ladugård och trädgård. Fastigheten ägdes åtminstone
från år 1908 till år 2000 av kyrkan. En småskalig landsbygdsmiljö,
intressant som kontrast till sin granne pampiga arrendatorsbostaden
(Riddaretorp 1:1). Stugan ligger invid en f.d. järnvägsövergång vid
Kalmar Järnväg och skall under en period ha fungerat som
banvaktsstuga (ca 1950-talet). Inga spår återstår idag av den
egentliga banvaktsstugan som låg närmare järnvägen.
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10. MADESJÖ KYRKBY
10b. MADESJÖ KYRKBY, CENTRALA (Kyrkbyn)
Ursprung
Offentligt centrum
Självmedvetenhet
Storskaligt gatunät
Lantlighet
Folkhem
Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 Gamla Kyrkvägen - slingrande landsväg Växjö-Kalmar
 Ålderdomlig bebyggelse
 Jutarnas väg - spikrakt kommersiellt huvudstråk
 Stora kvarter med utsparade skogspartier, närnatur
 Villor snedställda på tomten
 Många fina entrépartier med originalytterdörrar
 Varsamhetsområde: Madesjö sockencentrum (Kyrka och kyrkomiljö)
 I grupper av hus med lika eller likartad utformning bör hänsyn tas till byggnadernas
ursprungliga gemensamma karaktärsdrag. "133:orna"
Epok
Kring kyrkan 1800-tal
Ca 1950-1965
Stilar
Jugend
Folkhemsfunkis
1950-talsstil
1960-talsstil
Byggnadstyper
1½ vån villa
2-3 vån småhyreshus
Material, originalutföranden
Tegeltak
Sadeltak
Locklistpanel
Ljusa putsfasader
Murverk i rött och gult tegel
Stadsbyggnad
Jutarnas väg från 1920-talet
Långa gator, stora kvarter
Särskilda byggnader
Madesjö kyrka med prästgård, sockenstuga/skola och kyrkstallar
Madesjö (nya) skola
Madesjö kommunhus

10a. MADESJÖ KYRKBY, VÄSTRA (Landsbygdsområde)
10c. MADESJÖ KYRKBY, ÖSTRA (Industriområde)
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Stadsdel 10. Madesjö kyrkby. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Varsamhetsområden
10. MADESJÖ KYRKBY. Varsamhetsområden

Madesjö sockencentrum
Offentlig miljö med mycket höga samhällshistoriska värden och många
betydelsefulla, tillika kulturhistoriskt värdefulla eller särskilt värdefulla
byggnader. Sockencentrum med kyrkliga och sedermera även profana
funktioner. Omfattar kyrka, kyrkstallar, prästgård, sockenstuga,
församlingshem, skolbyggnader och kommunalhus.

Särskilt värdefulla byggnader
10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Bagaren 2




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Till form och volym välbevarad timrad byggnad. Traditionell
enkelstuga i två våningar, en ålderdomlig byggnadstyp som tillhört
allmogen. Då byggnaden ligger nära kyrkan i den gamla
vägkorsningen kan den vara en av de äldsta och bidrar härmed till
områdets miljö och historiska förankring.
10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Bagaren 4




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Tidstypisk och mycket välbevarad (bevarad fasadpanel, fönster,
takmaterial mm) byggnad från 1900-talets första decennier. För
Nybro typiska detaljer i frontespis och förstukvist. Bidrar till
helhetskaraktären kring kyrkan.
10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Karbasen 7




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Utgör det mest välbevarade av en grupp av 15 likadana byggnader
uppförda åren1957-58. Ritade av Bostadsstyrelsen som deras ”Hus
133”. Stram elegant fasad i stående träpanel och litet karaktärsfullt
skärmtak ovan entrén. Bevarade vita snickerier och tvåkupigt
tegeltak.
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10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Karbasen 15




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Tidstypisk och välbevarad byggnad (dock delvis bytta fönster) från
1900-talets första decennier. Karaktäristiskt brutet tak samt veranda
och altan. Bidrar till helhetskaraktären kring kyrkan.
10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Karbasen 16




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Representativ välbevarad byggnad. F.d. sockenstuga och skola från
1866, en del i Madesjö sockencentrum. Ingår i varsamhetsområde
Madesjö sockencentrum och bidrar till helhetskaraktären kring
kyrkan. Har skydd i detaljplan.
10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Kuvertet 3; Bong Ljungdahl





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Industri- och kontorslokaler uppförda för ett av stadens större
industriföretag, kuverttillverkaren Sture Ljungdahl & Co (Bong
Ljungdahls), ett äkta Nybroföretag som kan räkna sina anor på orten
tillbaks till mitten av 1800-talet. Låg länge i kv. Mars, men flyttade till
Kuvertet successivt från år 1961. Byggnadskomplexet har ett
tidstypiskt och välbevarat yttre. Kontorsdelen med angränsande
byggnadsvolymer har ett stringent arkitektoniskt uttryckt och utgör
ett illustrativt exempel på enhetligt genomförd industriarkitektur från
tiden omkring år 1970. Räknas till den lilla krets av anrika
Nybroindustrier som, genom att de bär bildarnas efternamn som
företagsnamn, visualiserar hur staden vuxit fram ur driftiga
entreprenörers och hantverkares gärningar. Byggnaderna
förkroppsligar därmed en viktig del av stadens identitet. Utgör en del
av ett sammanhängande industriområde med flera kulturhistoriskt
särskilt värdefulla fastigheter.
10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Lampan 15; f.d. Glödlampshyttan




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Glödlampshyttan startades troligen i Gadderås år 1934 men drevs i
kvarteret Lampan från 1946 fram till 1977. De i stora delar
välbevarade byggnaderna utgör en del av det lokalt, regionalt och
nationellt sett kulturhistoriskt värdefulla glasriket. De utgör även en
del av ett sammanhängande industriområde med flera
kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter.
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10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Madesjö kyrka 1:2;
Madesjö kyrka med kyrkstallar





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Kyrkomiljö med mycket höga kulturhistoriska värden och kärnan i
varsamhetsområde Madesjö sockencentrum. Kyrkan var
sockencentrum i det stora pastoratet. Kyrkstallarna, typiska men
idag ovanliga, från 1878-80 ersatte tidigare kyrkstallar. Till miljön hör
även den loftbod som står i anslutning till kyrkstallarna. Kyrkan
skyddad enligt KML. Kyrkstallarna har skydd i detaljplan.

10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Madesjö 3:306; Prästgård





Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde - präster
Miljöskapande värde

Ståtlig välbevarad prästgård uppförd 1832. Betydelsefull byggnad ur
många historiska aspekter: kulturellt, ekonomiskt, socialt. Renoverad
i samband med utbyggnaden till församlingshem år 2005. Erhöll
Nybro kommuns byggnadspris år 2010. Ingår i varsamhetsområde
Madesjö sockencentrum och bidrar till helhetsmiljön kring kyrkan.
Har skydd i detaljplan.
10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Pampen 1; Madesjö kommunhus





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Profan offentlig miljö i anslutning till sockencentrum. Tidstypiskt
utformat kommunhus som minner om tiden när Madesjö var egen
kommun. Välbevarat (förutom entrédörren som är utbytt) och med
speciella detaljer. Ingår i varsamhetsområde Madesjö
sockencentrum och bidrar till helhetskaraktären kring kyrkan.
10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Pluto 1; Nybro cementgjuteri




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Rörelsen skall ha startat i kv Smedjan, på Hornsgatan. 1937
uppfördes ny fabrik i kv. Pluto. En för Nybro betydelsefull
verksamhet som ytterst konkret bidragit till stadens framväxt. Flera
byggnader med höga äkthetsvärden, bl.a. ett torn som utgör ett
"landmärke" i staden. Utgör en del av ett sammanhängande
industriområde med flera kulturhistoriskt särskilt värdefulla
fastigheter.
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10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Snickaren 13; Nybro glasbruk
 Äkthetsvärde
 Samhällshistoriskt värde
 Miljöskapande värde

Kemisk tekniska glasbruket startades på annan plats i Nybro år
1935. Flyttades år 1948 till denna tomt och namnändrades till Nybro
glasbruk på 1960-talet. De i stora delar välbevarade byggnaderna
utgör en del av det lokalt, regionalt och nationellt sett kulturhistoriskt
värdefulla glasriket. Byggnaderna förkroppsligar därmed en viktig del
av stadens identitet. De utgör även en del av ett sammanhängande
industriområde med flera kulturhistoriskt särskilt värdefulla
fastigheter.
10. MADESJÖ KYRKBY. Särskilt värdefulla byggnader

Wellen 10; ”Gamla Wellen”





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Fabrik för tillverkning av wellpapp startad av Ljungdahls i slutet av
1930-talet. Fabriken på Emmabodavägen 1 byggdes 1937 och
utbyggdes 1945. 1947 övertog Munksjö fabriken. Fabriken
ombyggdes till storköp år 1998 med bibehållen karaktär. De
tidstypiska och uttrycksfulla industribyggnaderna är ännu i stora
delar välbevarade. Utgör en del av ett sammanhängande
industriområde med flera kulturhistoriskt särskilt värdefulla
fastigheter. Har skydd i detaljplan.

Värdefulla byggnader
10. MADESJÖ KYRKBY. Värdefulla byggnader

Bagaren 7




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Välbevarat flerfamiljshus med lokalhistoriskt betydelsefullt café i del av
bottenvåningen sedan 1950-talet. Bevarade balkonger, caféfönster
och neonskylt. Bidrar till centrummiljön i anslutning till kyrkan.
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10. MADESJÖ KYRKBY. Värdefulla byggnader

Dragonen 10


Miljöskapande värde

Tidstypisk och relativt välbevarad byggnad. Byggnaden, uppförd 193334, speglar tiden omkring 1920-talet då Nybro växte i snabb takt.
Försedd med ”Nybrobalkong” och karakteristisk för staden. Var
ursprungligen tvåfamiljshus och hade då en ytterdörr till, just till höger
om den befintliga. Ändrads till enfamiljshus år 1955.
10. MADESJÖ KYRKBY. Värdefulla byggnader

Dragonen 11


Miljöskapande värde

Tidstypisk och relativt välbevarad byggnad trots utbytta fönster och
liten tillbyggnad. Byggnad som speglar tiden omkring 1920-talet då
Nybro växte i snabb takt.
10. MADESJÖ KYRKBY. Värdefulla byggnader

Karbasen 1-6 och 8-9



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Bostadshus uppförda på kommunalt initiativ. Bostadsstyrelsens ”Hus
133” här på rad med speciell snedställd placering på tomten. Husen är
till stor del oförändrade. Fasadfärgsättningen var ursprungligen, liksom
idag, varierad med vita snickerier. Ursprungligen förmodligen tak med
tvåkupigt tegel.
10. MADESJÖ KYRKBY. Värdefulla byggnader

Karbasen 10; Madesjöskolan




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Moderna skolbyggnader i stram tidstypiskt arkitektur som för vidare en
lång skoltradition på platsen. I egenskap av skola en viktig miljö som
många Nybrobor har en personlig relation till. Ingår i
varsamhetsområde Madesjö sockencentrum och bidrar till
helhetsmiljön kring kyrkan.
10. MADESJÖ KYRKBY. Värdefulla byggnader

Madesjö 3:246



Äkthetsvärde
Konstnärligt värde

Villa Bengtmer uppförd år 1962. Karaktärsfull villa med speciell
arkitektur. Belägen på stor tomt i utkanten av sockencentrum.
Garagetillbyggnad från1988.
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10. MADESJÖ KYRKBY. Värdefulla byggnader

Riddaren 1-6



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Bostadshus uppförda på kommunalt initiativ. Bostadsstyrelsens ”Hus
133” här på rad med speciell snedställd placering på tomten. Husen är
till stor del oförändrade. Fasadfärgsättningen var ursprungligen, liksom
idag, varierad med vita snickerier. Ursprungligen förmodligen tak med
tvåkupigt tegel.

108

11. MADEDSJÖ – IDEHULT
11b. MADESJÖ - IDEHULT, CENTRALA (Bostadsområde)
Lantlighet
Bilism
Säckgator
Rekordår
Enhetlighet
Kataloghus

Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 Ålderdomlig bebyggelse och landsvägsbebyggelse
 Borgvägen äldre landsväg
 Murverk och paneler
 I grupper av hus med lika eller likartad utformning bör hänsyn tas till byggnadernas
ursprungliga gemensamma karaktärsdrag
Epok
Agrar bebyggelse från 1800-talet
Ca 1940-tal
Ca 1955 - 1975
Stilar
1950-talsstil
1960-talsstil
Byggnadstyper
1 vån radhus
1 vån villa
Material, originalutföranden
Tegelpannor, mörka betongpannor
Flacka sadeltak
Locklistpanel
Murverk i rött eller vitt
Omväxlande murade fasadpartier - partier med fönster och panel
Burspråk i karosseripanel
Staket och trappräcken i smide med zickzackmönster
Stadsbyggnad
Korta säckgator, små kvarter
Enhetlig tomtstorlek
Särskilda byggnader
Idehultsgården
Torpstuga i kv. Borgen

11a. MADESJÖ - IDEHULT, VÄSTRA (Landsbygdsområde)
11c. MADESJÖ - IDEHULT, ÖSTRA (Industriområde)
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Stadsdel 11. Madesjö - Idehult. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Särskilt värdefulla byggnader
11. MADESJÖ – IDEHULT. Särskilt värdefulla byggnader

Baggen 8



Äkthetsvärde
Konstnärligt värde

Arkitektur präglad av 1960-talets byggmode med ljus fasadsten i
kombination med mörka träpartier. Platt s.k. sargtak som var populärt
åren kring 1970. Kvalitet i material och utförande.
11. MADESJÖ – IDEHULT. Särskilt värdefulla byggnader

Idehultsgården 1




Äkthetsvärde (delvis)
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Stadsnära gård. Traditionell gårdsmiljö med flera hus åtskiljda från
ekonomibyggnaderna genom ett trästaket. I stort välbevarade
byggnader, mangården är utbyggd. Det är av stor betydelse att de
stadsnära gårdarna bevaras, så att ett områdes historiska förankring
finns kvar när stadsmiljön expanderar. Har skydd i detaljplan.

Värdefulla byggnader
11. MADESJÖ – IDEHULT. Värdefulla byggnader

Hästen 1-16




Äkthetsvärde (delvis)
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Sluten låg radhusbebyggelse från cirka 1970 i särpräglad arkitektur
med artikulerade brandväggar. Orienterade kring en gemensam
gröning på baksidan. I stort sett välbevarade hus, dock är en del
ombyggda med inspiration av ”nyfunkis” samt med utbytta
garageportar.
11. MADESJÖ – IDEHULT. Särskilt värdefulla byggnader

Idehult 2:3




Äkthetsvärde (delvis)
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Stadsnära gård delvis mycket välbevarad. Traditionell gårdsmiljö
med mangårdsbyggnad vars yttre omdanats kring 1900-talets mitt
men som ändå genom proportioner och huvudsaklig form avslöjar
sig som en byggnad uppförd omkring 1800-talets mitt. Dessutom
stuga samt ladugård. Den mindre stugan är en opanelad timrad
stuga med bland annat bevarad pardörr. På fastigheten finns även
ett bostadshus uppfört vid 1900-talets mitt. Det är av stor betydelse
att de stadsnära gårdarna bevaras, så att ett områdes historiska
förankring finns kvar när stadsmiljön expanderar.
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12. IDEHULT

12-13b. IDEHULT-RISMÅLA, CENTRALA (Bostadsområde)
Lantlighet
På väg
Luftighet
Variation
Utomplansbebyggelse
Verksamheter
Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 Landsvägens lopp, vägkorsningarna vid Bidalite och Desemålavägen
 Stilla gatan, en del av landsvägen mot Madesjö
 Betad mark och stengärdsgårdar (hästhållning)
 Luftiga tomter
 Ålderdomlig bebyggelse
 Uthus och verkstadslokaler, vanligen rödfärgade
 I grupper av hus med lika eller likartad utformning bör man visa hänsyn till byggnadernas
ursprungliga gemensamma karaktärsdrag
Epok
1800-tal
1930-2010-tal, i "åldersgrupper"
1960-tal
Stilar
Stor variation p.g.a. bebyggelsens varierande ålder
Enstaka äldre stugor och rödfärgad agrar bebyggelse
Byggnadstyper
Äldre ”stuga”
1-1½ vån villa (1-2familjshus)
Material, originalutföranden
Tegeltak, mörka betongpannor
Locklistpanel, ljusmålad eller rödfärgad
Murverk i rött eller vitt med trädetaljer i mörka färger
Stadsbyggnad
Äldre landsvägar
Delvis oplanerad bebyggelse på stora, oregelbundna tomter
Korta lokalgator , små husgrupper
Grupphus i små områden
Särskilda byggnader
Rismåla gård
Båtstorpet i Gröndal
Två lanthandlar vid Bidalite

12-13 a. IDEHULT-RISMÅLA, NORDOST (Skogsområde)
12-13 c. IDEHULT-RISMÅLA, SYDVÄST (Industriområde)
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Stadsdel 12. Idehult. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.

113

Särskilt värdefulla byggnader
12. IDEHULT. Särskilt värdefulla byggnader

Desemåla 1:12; Gröndal




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

F.d. båtsmanstorp från sekelskiftet 1900 med ladugård. Minner om
tiden när torp i området var vanliga. Delvis utbytta fönster. Det är av
stor betydelse att de stadsnära torpen bevaras, så att ett områdes
historiska förankring finns kvar när stadsmiljön expanderar.
12. IDEHULT. Särskilt värdefulla byggnader

Flugsvampen 6



Äkthetsvärde
Konstnärligt värde

Distinkt villa med kvalitet i material och utförande. Arkitektur med en
tidstypisk kombination av material i fasaderna. I detta fall med sällsynt
förekommande, ändock tidstypiska, betongelement med frilagd ballast.
Platt s.k. sargtak med sarg i koppar.
12. IDEHULT. Särskilt värdefulla byggnader

Röksvampen 5



Äkthetsvärde
Konstnärligt värde

Arkitektur präglad av 1960-talets byggmode med trä i mörk färg och
platt tak. Kvalitet i material och utförande.

Värdefulla byggnader
12. IDEHULT. Värdefulla byggnader

Champinjonen 24


Samhällshistoriskt värde

I grunden en skomakarstuga från 1885 som senare byggts ut. Fönster
och panel har delvis bytts ut. Ligger längs huvudstråk i området och
minner om äldre småskalig bebyggelse.
12. IDEHULT. Värdefulla byggnader

Kantarellen 1



Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde

Tidstypisk och i huvudsak välbevarad byggnad som speglar tiden
omkring 1920-talet då Nybro växte i snabb takt. Byggandens arkitektur
är därmed kännetecknande för staden och besläktad med husen i de
mer centrumnära områdena Paradiset och Södra Nybro. Detaljer som
brutet tak klätt med tegel och smäckra fönster. Huset ligger vid infart
till området. Något förvanskande utbyggnad på baksidan.
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12. IDEHULT. Värdefulla byggnader

Murklan 10


Äkthetsvärde

Välbevarat flerfamiljshus i funkisstil samt rödfärgat gårdshus/garage i
trä.

Följande sida:
Stadsdel 13. Rismåla. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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13. RISMÅLA
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Särskilt värdefulla byggnader
13. RISMÅLA. Särskilt värdefulla byggnader

Rismåla 2:3; Rismåla gård




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Mycket välbevarad traditionell mangård och ”undantagsstuga”. Gård,
där staden möter landsbygd. Idag Nybro ridklubb. Det är av stor
betydelse att de stadsnära gårdarna bevaras, så att ett områdes
historiska förankring finns kvar när stadsmiljön expanderar. Har skydd
i detaljplan.
13. RISMÅLA. Särskilt värdefulla byggnader

Rismåla 2:3




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Välbevarad ljusmålad panelklädd mangård med glaserat taktegel. Till
gårdsbilden hör även ladugårdslänga och ”undantag”. Gården som
ligger längs en äldre vägsträckning omgärdas av ett trästaket och intill
byggnaderna finns stengärdesgårdar och inägomarker. Det är av stor
betydelse att de stadsnära gårdarna bevaras, så att ett områdes
historiska förankring finns kvar när stadsmiljön expanderar.

13. RISMÅLA. Särskilt värdefulla byggnader

Rismåla 2:59




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Traditionell allmogebebyggelse med mycket höga äkthetsvärden.
Enkelstuga i två våningar samt ett mindre uthus. Byggnaderna har
ålderdomlig panel, fönster och enkupigt tegeltak. Intill byggnaderna
finns stengärdesgårdar och inägomarker vilket tillsammans med
byggnaderna bidrar till områdets historiska förankring.
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Värdefulla byggnader
13. RISMÅLA. Värdefulla byggnader

Hovslagaren 3


Miljöskapande värde

Ett av husen i en rad av fyra likartade byggnader uppförda på 19301940-talet, då man ännu orienterade sig mot landsvägen som vid tiden
utgjorde en huvudväg. Stor ingärdad naturtomt med uthus i
bakkanten. Uthus med tidigare funktion bl.a. som utedass, vedbod,
eller för verksamhet.
13. RISMÅLA. Värdefulla byggnader

Hovslagaren 4


Miljöskapande värde

Ett av husen i en rad av fyra likartade byggnader uppförda på 19301940-talet, då man ännu orienterade sig mot landsvägen som vid tiden
utgjorde en huvudväg. Stor ingärdad naturtomt med uthus i
bakkanten. Uthus med tidigare funktion bl.a. som utedass, vedbod,
eller för verksamhet.
13. RISMÅLA. Värdefulla byggnader

Hovslagaren 5


Miljöskapande värde

Ett av husen i en rad av fyra likartade byggnader uppförda på 19301940-talet, då man ännu orienterade sig mot landsvägen som vid tiden
utgjorde en huvudväg. Stor ingärdad naturtomt med uthus i
bakkanten. Uthus med tidigare funktion bl.a. som utedass, vedbod,
eller för verksamhet.
13. RISMÅLA. Värdefulla byggnader

Hovslagaren 6



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

Det mest välbevarade huset i en rad av fyra likartade byggnader
uppförda på 1930-1940-talet, då man ännu orienterade sig mot
landsvägen som vid tiden utgjorde en huvudväg. Stor ingärdad
naturtomt med uthus i bakkanten. Uthus med tidigare funktion bl.a.
som utedass, vedbod, eller för verksamhet.
13. RISMÅLA. Värdefulla byggnader

Kaleschen 5



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

I grunden en stuga som ligger utmed landsvägen och därmed
förtydligar denna historiska huvudstruktur. Relativt välbevarad i detalj
men med utbytt tak och förändrad färgsättning. Tillbyggd i sen tid.
Intressant dörromfattning – liknande finns på en annan äldre byggnad i
Hanemåla – Örtagården 1.
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13. RISMÅLA. Värdefulla byggnader

Veterinären 7



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Före detta affär vid landsvägen. Byggnaden är något ombyggd då
vissa fönster och taket är utbyggt men visar tack vare läget och
utformning att det inrymt en affär. I tomtgränsen ligger en liten
tillhörande verkstad uppförd i trä med rödfärgad panel.
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15. FLYEBO

Stadsdel 15. Flyebo. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Särskilt värdefulla byggnader
15. FLYEBO. Särskilt värdefulla byggnader

Flyebo 1:142




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Stadsnära gård. En i det närmaste herrgårdsliknande anläggning
med reslig, representativ huvudbyggnad från ca mitten av 1800talet, ett mindre bostadshus i flygel och flera ekonomibyggnader.
Bildar bymiljö med Flyebo 1:141. Det är av stor betydelse att de
stadsnära gårdarna bevaras, så att ett områdes historiska förankring
finns kvar när stadsmiljön expanderar.

15. FLYEBO. Särskilt värdefulla byggnader

Flyebo 1:141




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Stadsnära gård. Bildar bymiljö med Flyebo 1:142. Det är av stor
betydelse att de stadsnära gårdarna bevaras, så att ett områdes
historiska förankring finns kvar när stadsmiljön expanderar.
15. FLYEBO. Särskilt värdefulla byggnader

Transtorp 1:42




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Stadsnära gård med en huvudbyggnad från 1800-talet som f.n.
renoveras. Dessutom mindre bostadshus och ladugård. Finns
kulturhistorisk utredning. På denna gård fanns på 1900-talet bl.a.
korgmakeri och hasselodling, senare jordgubbsodling. Det är av stor
betydelse att de stadsnära gårdarna bevaras, så att ett områdes
historiska förankring finns kvar när stadsmiljön expanderar.
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16. ÅKRAHÄLL

Stadsdel 16.Åkrahäll. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Värdefulla byggnader
16. ÅKRAHÄLL. Värdefulla byggnader

Gymnasiet 1; Yrkesskolan


Samhällshistoriskt värde

En ”industribyggnad” som i själva verket är skola. Uppförd som
yrkesskola år 1962. Banade därmed väg för Åkrahällskolans
lokalisering. I egenskap av skola en viktig miljö som många
Nybrobor har en personlig relation till. Tidstypisk arkitektur med
elegant välvda tak. Stor vikt tycks har lagts vid ljusinfall i lokalerna.
Stora glasade partier kring ljusgårdar. Delvis ombyggd och
moderniserad.

16. ÅKRAHÄLL. Värdefulla byggnader

Gymnasiet 2; Åkrahällskolan



Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde

Strikta, modernistiska skolbyggnader med tidstypiskt uttryck som nu
renoveras och delvis ändras. Uppförda år 1967 efter många turer
och bråk om skolans lokalisering. I egenskap av skola en viktig
miljö som många Nybrobor har en personlig relation till. Arkitekt:
Poul Stampe, mångårig stadsarkitekt i Nybro.
16. ÅKRAHÄLL. Värdefulla byggnader

Litteraturen 1


Samhällshistoriskt värde

Byggnad från 1800-talets slut som bär på områdets historia.
Möjligen med koppling till den intilliggande gården - Madesjö
ålderdomshem. Kan även vara en mangårdsbyggnad till en
Transtorpsgård. Inga ekonomibyggnader. Ligger mittemot den norra
Transtorpsgården (se Flyebo). Moderniserad och till stora delar
utbytta material/delar, dock ännu äkta tegeltak!
16. ÅKRAHÄLL. Värdefulla byggnader

Ljunghaga 1




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde

Sjukhem uppfört omkring 1970. En omsorgsfullt utformad
institutionsbyggnad i ”paviljongmodell” med avdelningar eller skepp
ut från en huvudkorridor. Ger ljusa interiörer och skyddade gröna
gårdar mellan husen. Tidstypisk modernism i mexitegel och
skivmaterial. Fin uppglasad panncentral.
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16. ÅKRAHÄLL. Värdefulla byggnader

Släggan 4; GN Mekan




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Industribyggnad med kulturhistoriska värden som dels beror av
tillverkningens historia, dels av den tidstypiska 1970talssutformningen på fabriken. En av stadens äldre och större
fabriker, dessutom med en typ av tillverkning som kännetecknade
staden. Ursprung i ”Janne Elgqvists Bleckvarufabrik”, senare PLM.
Tidstypiska kontorsdelar från 1970- och 1980-talen. Fabriken ingår i
industrimiljön norr om järnvägen, från miljonprogramsåren kring
1970. Betydelsefull för stadens identitet som entreprenörs- och
industristad.

16. ÅKRAHÄLL. Värdefulla byggnader

Transtorp 1:37




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Lägenhetsbebyggelse från ca 1900 vid landsvägskorsningen. En typ
av bebyggelse som funnits utmed alla vägar in mot staden, men där
mycket rivits, varför den nu är relativt sällsynt. Renoverat och
utbyggt (?) i traditionell och trovärdig stil.
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17. FREDRIKSLUND
17a. FREDRIKSLUND, VÄSTRA
Grannskap
Grönområde, närnatur
Bostadsområde
Variation i väster
Grupphus i öster
Kataloghus
Bilism
Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 Fredrikslundsgatan = landsväg
 Bebyggelse orienterad mot "nya" Kalmarvägen
 Grönområden
 Variationen (viss tolerans mot nya inslag)
 Likheter med västra Hanemåla (19a)
 I grupper av hus med lika eller likartad utformning bör man visa hänsyn till byggnadernas
ursprungliga gemensamma karaktärsdrag

Epok
Ca 1930-1940-tal
Ca 1965-1975
Stilar
1960-talsstil
Byggnadstyper
1-1½ vån villa, somliga av dem grupphus
Industribyggnader i väster
Material, originalutföranden
Sadeltak, pulpettak
Tak med mörka betongpannor, eternitskivor, takpapp
Murverk i rött eller brunrött fasadtegel eller vit fasadsten
Omväxlande murade fasadpartier - partier med fönster och panel eller fasadskivor.
Fönsterpartier
Garage vidbyggda bostaden
Stadsbyggnad
Lokalgator, slingor
Rad- och kedjehus på småtomter
Öppna och ljusa gatu-, park- och trädgårdsrum
Närnatur, grönytor
Längst i väster industriområden med handel
Särskilda byggnader
---
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17b. FREDRIKSLUND, ÖSTRA
Naturnära
Grannskap
Bostadsområde
Inåtriktat
Enhetlighet
Husgrupper, "områden i området”
Bilism
Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 Homogen bebyggelse
 "Täta", kringbyggda gaturum
 Gator av halvoffentlig/halvprivat karaktär
 Nära till grönytor och natur
 Likheter med centrala Hanemåla (19b)
 I grupper av hus med lika eller likartad utformning bör man visa hänsyn till byggnadernas
ursprungliga gemensamma karaktärsdrag

Epok
Ca 1975-1980
Stilar
1970-talsstil
Byggnadstyper
1-1½ vån villa, många av dem gruppbyggda
1½ -2 vån radhus
Material, originalutföranden
Mörka betongpannor
Sadeltak med takkupor
Lockpanel
Källarlösa hus
Stadsbyggnad
Lokalgator, slingor
Radhus och gruppbyggda villor på småtomter
Upprepning av hustyper
Närnatur, grönytor
Gång- och cykelstråk mellan husgrupperna
1½ vån radhus med kupor
Särskilda byggnader
---

Följande sida:
Stadsdel 17. Fredrikslund. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Särskilt värdefulla byggnader
17. FREDRIKSLUND. Särskilt värdefulla byggnader

Höken 26




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

En av två snarlika villor uppförda intill varandra år 1965 av
byggmästare Ivar Köhlin. (Arkitekt Sjöwall?) Tidstypiska och
välbevarade byggnader som höjer sig över "dussinvillan" genom
sina intresseväckande exteriörer med omsorgsfulla detaljer.
Tidsmässigt (1960-tal) representativa för stadsdelen.
17. FREDRIKSLUND. Särskilt värdefulla byggnader

Höken 27




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

En av två snarlika villor uppförda intill varandra år 1965 av
byggmästare Ivar Köhlin. (Arkitekt Sjöwall?) Tidstypiska och
välbevarade byggnader som höjer sig över "dussinvillan" genom
sina intresseväckande entrépartier och omsorgsfulla detaljer.
Tidsmässigt (1960-tal) representativa för stadsdelen.
17. FREDRIKSLUND. Särskilt värdefulla byggnader

Tranan 2




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Väl utformad och välbevarad villa uppförd år 1972. Tidstypisk i
material och uttryck (mörk, sluten, geometrisk), men med en
elegans i såväl i den övergripande volymbehandlingen som i
detaljerna.

Värdefulla byggnader
17. FREDRIKSLUND. Värdefulla byggnader

Bolmörten 7


Äkthetsvärde

Ett av Fredrikslunds äldre hus, uppfört och byggt av Harald Köhlin år
1945. Var då tvåfamiljshus, men omändrades år 1977 till
enfamiljshus. Värmdes fram till 1967, då centralvärme infördes, via
de två vedspisarna med sina respektive värmeledningssystem av
överfallstyp (rören gick först upp på vinden och därefter till
radiatorerna).En av få funkisbyggnader i en stadsdel som främst
byggts ut på 1960- och 1970-talen. Således inte representativ för
området, däremot för sin tid. Ovanligt väl bevarad exteriör.
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17. FREDRIKSLUND. Värdefulla byggnader

Regeln 9





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

En ovanligt välbevarad mindre industribyggnad från 1960, uppförd
som bageri. Tidstypisk till konstruktion och material, men med en
särskild omsorg i utformningen. Fin kontrast mellan vitmålade
bärande element och utfackningar i rött tegel. Skorstenen viktig för
uttrycket. Ingår i industriområde utmed järnvägen. Betydelsefull för
stadens identitet som entreprenörs- och industristad.
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18. SMEDSTORP

Stadsdel 18. Smedstorp. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Särskilt värdefulla byggnader
18. SMEDSTORP. Särskilt värdefulla byggnader

Harstenslycke 1:2; Börseryds
kalksandstegelfabrik




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Med sitt läge invid järnvägen, sin utformning och sina många tydligt
avläsbara utbyggnadsfaser är detta en typisk äldre fabriksbyggnad.
Helheten är värdefull, men huvudbyggnaden från år 1907 tillmäts de
högsta kulturhistoriska värdena. Tydliggör järnvägens lokaliserande
roll och en idag försvunnen hållplats. Byggnad som igenkänns och
förknippas med Börseryd. Betydelsefull för stadens identitet som
entreprenörs- och industristad.
Denna fabrik har tillverkat och levererat byggnadssten till Nybros
hus under en stor del av 1900-talet. Fabriken uppförd i den egna
stenen. Historik finns. Grustag intill var lokaliserande. Lades ned
1967.
18. SMEDSTORP. Särskilt värdefulla byggnader

Harstenslycke 1:5




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

I egenskap av kalksandstegelfabrikens disponentbostad och
lanthandel en central byggnad på den lilla stationsorten vid
Börseryd. Trots en del sentida ändringar finns ännu höga
äkthetsvärden i byggnaden. Tydliggör järnvägens lokaliserande roll
och en idag försvunnen hållplats.
En stuga från sekelskiftet 1900, tillbyggd med en jugendvilla år 1929
av dåvarande disponenten vid kalksandstegelfabriken, von Schele.
Har även hyst lanthandel, därav envåningsutbyggnaden som
uppförde 1953 sedan lokalerna i själva huset blivit för små.
Nedlades samtidigt med tegelfabriken 1967.

Värdefulla byggnader
18. SMEDSTORP. Värdefulla byggnader

Harstenslycke 1:16



Äkthetsvärde
Miljöskapande värde

En liten "miljö i miljön" vid Börseryds järnvägssamhälle. Välbevarad
helhet med tidstypiskt bostadshus, verkstadsbyggnad och garage
från 1950-talet. Tydliggör järnvägens lokaliserande roll och en idag
försvunnen hållplats.
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18. SMEDSTORP. Värdefulla byggnader

Smedstorp 2:33




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Funkishus med höga originalvärden, bl.a. tidstypiska tegelpannor,
men med vissa sentida inslag som stör äkthetsintrycket. Visar på ett
idag otydliggjort historiskt sammanhang sedan vägen stängts av och
bullerplank satts upp. Ligger tillsammans med flera andra
bostadshus i funkisstil, vilka uppförts vid avtagsvägen mot
Börseryds hållplats sedan den nya Kalmarvägen anlagts vid mitten slutet av1930-talet.
18. SMEDSTORP. Värdefulla byggnader

Smedstorp 2:36




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Välbevarad "folkhemsfunkis" (1940-tal), bl.a. garageportar och
ytterdörrar i original. De senare har oftast utbytts och är relativt
ovanliga. Taket dock omlagt och idag belagt med betongpannor.
Visar på ett idag otydliggjort historiskt sammanhang sedan vägen
stängts av och bullerplank satts upp. Ligger tillsammans med flera
andra bostadshus i funkisstil, vilka uppförts vid avtagsvägen mot
Börseryds hållplats sedan den nya Kalmarvägen anlagts vid mitten slutet av1930-talet.
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19. HANEMÅLA
19a. HANEMÅLA, VÄSTRA
Grannskap
Bostadsområde
Variation i väster
Grupphus i öster
Grönområde, allmänning
Kataloghus
Bilism
Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka
 S:t Sigfridsvägen = landsvägen
 Bebyggelse orienterad mot "nya" Kalmarvägen
 Grönområden, allmänningar
 Variationen (viss tolerans mot nya inslag)
 Äldre villor indragna från gatan på stora tomter
 Likheter med västra Fredrikslund (17a)
 I grupper av hus med lika eller likartad utformning bör man visa hänsyn till byggnadernas
ursprungliga gemensamma karaktärsdrag

Epok
Ca 1930-1940-tal
Ca 1965-1975
Stilar
1960-talsstil
1970-talsstil
Byggnadstyper
1-1½ vån villa
1-2 vån radhus/kedjehus
Souterrängvilla
Material, originalutföranden
Sadeltak med mörka betongpannor
Sargtak med papp (främst radhuslängor)
Murverk i rött eller brunrött fasadtegel eller vit fasadsten
Omväxlande murade fasadpartier - partier med fönster och panel/skivor
Fönsterpartier
Indragna gavelbalkonger ("joddlarbalkonger")
Garage vidbyggda bostaden
Stadsbyggnad
Säckgator, genom avstängningar
Särskilda byggnader
---
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19b. HANEMÅLA, CENTRALA
Naturnära
Grannskap
Bostadsområde
Inåtriktat
Enhetlighet
Husgrupper, "områden i området”
Bilism
Karaktärsdrag att särskilt uppmärksamma, värna och förstärka:
 Homogen bebyggelse
 "Täta", kringbyggda gaturum
 Gator av halvoffentlig/halvprivat karaktär
 Nära till grönytor och natur
 Likheter med östra Fredrikslund (17b)
 I grupper av hus med lika eller likartad utformning bör man visa hänsyn till byggnadernas
ursprungliga gemensamma karaktärsdrag
Epok
Ca 1975-1980
”Hanemåla by” ca 1993
Stilar
1970-talsstil
Bostadstyper
1-1½ vån villa, ofta gruppbyggd
1½ -2 vån radhus
2 ½ vån flerfamiljshus - Hanemåla by
Material, originalutföranden
Mörka betongpannor
Sadeltak, vanligen utan takkupor
Lockpanel
Källarlösa hus
Garage vidbyggda bostaden
Indragna gavelbalkonger ("joddlarbalkonger")
Stadsbyggnad
Lokalgator, slingor
Radhus och gruppbyggda villor på småtomter
Upprepning av hustyper
Närnatur, grönytor
Gång- och cykelstråk mellan husgrupperna
Gavelvända grupphus
Särskilda byggnader
Hanemålagården
Hanemålaskolan

19c. HANEMÅLA, ÖSTRA (Landsbygdsområde)
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Stadsdel 19. Hanemåla. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Särskilt värdefulla byggnader
19. HANEMÅLA. Särskilt värdefulla byggnader

Ladan 1; Hanemåla gård



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Stadsnära gård. Det är av stor betydelse att de stadsnära gårdarna
bevaras, så att ett områdes historiska förankring finns kvar när
stadsmiljön expanderar. Denna gård, med mangård och fägård,
5
ligger kvar på den plats dit den utflyttades vid enskiftet år 1827 .
Mangårdsbyggnaden kan sannolikt i stommen härröra från denna
tid, men har moderniserats i omgångar och har därför inte främst
tillskrivits äkthetsvärden. Ladugården från tidigt 1900-tal hör idag till
annan fastighet, se Ladan 2. Gårdsbyggnaderna utgör den tydliga
utgångspunkten för gestaltningen av "Hanemåla by".
19. HANEMÅLA. Särskilt värdefulla byggnader

Smedstorp 2:41; Östra Smedstorps gård




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Stadsnära gård. Det är av stor betydelse att de stadsnära gårdarna
bevaras, så att ett områdes historiska förankring finns kvar när
stadsmiljön expanderar. Flera byggnader med höga äkthetsvärden.
"Undantagsstuga", utgör möjligen äldre mangårdsbyggnad. Stora
boningshuset huvudsakligen med en tidstypisk exteriör från ca
sekelskiftet 1900, trol. renoverat och ombyggt ca 1940-tal. Även
ladugården från mitten av 1900-talet. Flera småbyggnader uppförda
i Börserydssten (kalksandstegel).

Värdefulla byggnader
19. HANEMÅLA. Värdefulla byggnader

Aklejan 14




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Välbevarad byggnad som tidsmässigt är representativ för
stadsdelen, men som skiljer ut sig genom sin i det närmaste
brutalistiska arkitektur. Raka enkla linjer, få fönster. Trädgårdens
hårt tuktade idegranar m.m. tillför ett värde till fastigheten.

5

Hanemåla ursprungliga bytomt ligger i dagens Fredrikslund.
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19. HANEMÅLA. Värdefulla byggnader

Brunkullan 6


Äkthetsvärde

Folkhemsfunkis med höga originalvärden. (Ytterdörren dock bytt och
sentida vita plåtar på vindskivorna). Idag diskret beläget belägen
bakom bullerplank.
19. HANEMÅLA. Värdefulla byggnader

Ladan 2, Ladan 3, Logen 1; "Hanemåla by"




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

Gestaltningsmässigt ambitiös och sammanhållen bostadsmiljö som
också är mycket tidstypisk (ca år 1990). Visar på ett bra sätt hur
man i Nybro förverkligat ett samtida ideal. Under 1980-talet började
man allmänt, som en reaktion mot föregående decenniers ibland
storskaliga och brutalt funktionalistiska bostadsområden, att bygga
"lågt och tätt". Gärna med inspiration från äldre lantlig bebyggelse,
ibland med "ekologiska" förtecken. För att ytterligare understryka
detta namngav man ofta bostadsområdena som "by".
Till fastigheten hör även Hanemåla gårds ekonomibyggnader, som
en mycket värdefull del av miljön i denna stadsdel.
19. HANEMÅLA. Värdefulla byggnader

Mörten 5




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde

Samma hustyp som grannen Rudan 3. Ett omisskännligt Eurohus
med starkt arkitektoniskt uttryck och en tydlig exponent för sin tid.
Detta kataloghusföretag slog igenom stort på 1980-talet och erbjöd
villor med ett utstuderat formformspråk att antingen älska eller hata.
Alltid med formrika och framträdande tak med svarta betongpannor.
Eurohusen speglar reaktionen mot föregående decenniers
funktionalistiska stilideal och illustrerar 1980-talets högkonjunktur då
uttrycken för välstånd kunde balansera på gränsen till "vräkighet".
19. HANEMÅLA. Värdefulla byggnader

Rudan 3




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde

Samma hustyp som grannen Mörten 5. Ett omisskännligt Eurohus
med starkt arkitektoniskt uttryck och en tydlig exponent för sin tid.
Detta kataloghusföretag slog igenom stort på 1980-talet och erbjöd
villor med ett utstuderat formformspråk att antingen älska eller hata.
Alltid med formrika och framträdande tak med svarta betongpannor.
Eurohusen speglar reaktionen mot föregående decenniers
funktionalistiska stilideal och illustrerar 1980-talets högkonjunktur då
uttrycken för välstånd kunde balansera på gränsen till "vräkighet".
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19. HANEMÅLA. Värdefulla byggnader

Smedstorp 2:31


Samhällshistoriskt värde

Hus med ansenliga äkthetsvärden, trots förändrad färgsättning och
enstaka utbyten av byggnadsdelar. Visar på ett idag otydliggjort
historiskt sammanhang sedan vägen stängts av och bullerplank
satts upp. Ligger tillsammans tre andra bostadshus i funkisstil, vilka
uppfördes vid avtagsvägen mot Börseryds hållplats sedan den nya
Kalmarvägen anlagts vid mitten – slutet av1930-talet.
19. HANEMÅLA. Värdefulla byggnader

Smedstorp 2:32



Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde

Funkishus med höga originalvärden. Visar på ett idag otydliggjort
historiskt sammanhang sedan vägen stängts av och bullerplank
satts upp. Ligger tillsammans med tre andra bostadshus i funkisstil,
vilka uppfördes vid avtagsvägen mot Börseryds hållplats sedan den
nya Kalmarvägen anlagts vid mitten – slutet av1930-talet.
19. HANEMÅLA. Värdefulla byggnader

Kv Välten




Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Miljöskapande värde

En radhuslänga från år 1971 med både arkitektoniska kvaliteter och
ovanligt många tidstypiska attribut, som: vitslammat tegel,
fönsterband, sargtak, samt enskilda soprum och garage i
direktkontakt med bostaden. Dock är flera garageportar, fönster och
dörrar utbytta.
19. HANEMÅLA. Värdefulla byggnader

Örtagården 8


Samhällshistoriskt värde

Bostadshus som trots att det moderniserats och tillbyggts (bl.a. ca
1930-tal) ännu tydligt speglar sitt ursprung som äldre stuga i
anslutning till landsvägen. Ändringarna av byggnaden är
förhållandevis försiktiga - småskaliga och gjorda med traditionella
material, vilket medverkar till att byggnaden ännu har ett
"ålderdomligt" uttryck. (Uppgifter gör gällande att byggnaden är från
år 1809.) Intressant dörromfattning som även finns på äldre
byggnad i Rismåla, Kaleschen 5.
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20. JOELSKOGEN-THEBACKEN

Stadsdel 20. Joelskogen-Thebacken. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje.
Varsamhetsområden är skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med
ljusröd punkt, de kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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Varsamhetsområden
20. JOELSKOGEN THEBACKEN. Varsamhetsområden

Badhusparken – Joelskogen
Område med lång tradition som rekreations- och friskvårdscentrum.
Hus i park, där byggnadernas relation till den omgivande
naturen/parken är viktig.
Nybro kurortsanläggning startades 1882 och blev kommunalägt från
1901. Bad- och brunnsrörelsen lades ned år 1949, men det anrika
kurortsområdet vid Badhusparken –Linnéasjön – Joelskogen har
fortsatt att nyttjats för rekreation och idrott, med bl.a. flera
närliggande idrottshallar.
20. JOELSKOGEN THEBACKEN. Varsamhetsområden

Kvarnaslätt – Begravningsplatsen
Del av området ligger inom stadsdel 8. Södra Nybro
Område av publik karaktär kring Kvarnaslätts gård. Områdets värden
vilar dels på dess historia som äldre gårdscentrum och en av Nybros
historiska ”kärnor”, dels på dess sammanhållna karaktär med ett
flertal offentliga inrättningar vilka byggts upp i ett sammanhang kring
år 1930, d.v.s. i samband med stadsförklarningen år 1932.
Under slutet av 1920-talet och början av 1930-talet omdanades
skyttebanan väster om Kvarnaslätts gård till ålderdomshem,
sinnessjukhus och begravningsplats med kapell, med behändig
närhet till varandra. Ålderdomshemmet, Gammelgården, invigdes år
1930. Det ritades av arkitekt Hjalmar Hammarling, en
Stockholmsarkitekt som specialiserat sig på just denna typ av
6
byggnader .
Nybro Hembygdsförening bildades 1936 och föreslog att Kvarnaslätts
gård skulle avsättas för kulturminnesvård, vilket blev fallet från 1943,
genom beslut i stadsfullmäktige. Gården med tillhörande kvarn och
såg utarrenderades fram till år 1940.

Särskilt värdefulla byggnader
20. JOELSKOGEN THEBACKEN. Särskilt värdefulla byggnader

Kvarnaslätt 2; Nybro stads hembygdsgård




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Speciell miljö med speciella kulturmiljövärden. Utgör i grunden ett
gårdscentrum, en bevarandevärd stadsnära gård som skyddades
redan 1943 genom ombildning till hembygdsgård. Senare har flera
äldre byggnader flyttats till området. Fastighetens kulturhistoria
ligger både i gårdens historia, i de ditflyttade byggnadernas historia
och i själva hembygdsgårdens historia. Ingår i varsamhetsområde
Kvarnaslätt – Begravningsplatsen.

6

Bl.a. ålderdomshem för Målilla, eventuellt även Långemåla?
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20. JOELSKOGEN THEBACKEN. Särskilt värdefulla byggnader

Nybro 3:1; Vattenpaviljongen




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde. En av stadens
äldre byggnader och vid sidan av ”Skogshyddan 1” den enda
bevarade byggnaden från Nybros en gång vittberömda
kurortsrörelse. Byggnaden ingår i den anrika rekreationsmiljön kring
Linnéasjön, tillika i varsamhetsområde Badhusparken – Joelskogen.
(Byggnaden f.n. under reparation.)
20. JOELSKOGEN THEBACKEN. Särskilt värdefulla byggnader

Nybro 3:1; Skogshyddan 1




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Byggnad med mycket högt kulturhistoriskt värde. En av stadens
äldre byggnader och vid sidan av vattenpaviljongen den enda
bevarade byggnaden från Nybros en gång vittberömda
kurortsrörelse. Den enda kvarvarande kommunala badvillan.
Nybro kurortsanläggning startades 1882 och blev kommunalägt från
1901. Köpingen uppförde då flera uthyrningsvillor i
Grönskogsområdet. Skogshyddan uppfördes av Nybro Villaförening
1895 som en av två likadana. Byggnaden ingår i den anrika
rekreationsmiljön kring Linnéasjön, tillika i varsamhetsområde
Badhusparken – Joelskogen.
20. JOELSKOGEN THEBACKEN. Särskilt värdefulla byggnader

Nybro 3:45; Nybro begravningsplats med
begravningskapell, klockstapel och
servicebyggnad






Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Personhistoriskt värde – gravsatta personer
Miljöskapande värde

Begravningsplats med höga lokalhistoriska och miljömässiga
värden. Invigdes 1937. Tidstypisk anläggning som följer förebilder
från Skogskyrkogården i Enskede och visar brytningstiden mot
modernismen. Kapellet ritat av arkitekt J. F. Olson, Kalmar, och
uppfört av byggmästare C. J. Blomqvist, Nybro. Klockstapeln ritad av
stadsarkitekt P Stampe 1969. Ingår i varsamhetsområde Kvarnaslätt
– Begravningsplatsen.
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20. JOELSKOGEN THEBACKEN. Särskilt värdefulla byggnader

Staren 5; Simhallen och varmbadhuset






Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
(Personhistoriskt värde – arkitekt Cyrillus Johansson)
Miljöskapande värde

Offentliga byggnader med tydlig koppling till den historiskt sett för
staden så viktiga badhusrörelsen. Byggnaderna ingår i den anrika
rekreationsmiljön kring Linnéasjön, tillika i varsamhetsområde
Badhusparken – Joelskogen. Varmbadhuset har både
socialhistoriska och arkitektoniska värden (vackert disponerade
fasader, äkta material, fina detaljer). Även simhallen har
arkitektoniska kvaliteter, men är f.n. svårbedömd då den är under
ombyggnad.
Badhuset uppfördes år 1947 på rekordtid (3 mån. enl. ”Bilder från
gamla Nybro” av G.Theander) efter det att stadens varmbadhus från
år 1883 brunnit ned. Den befintliga byggnaden som lades på ung.
samma plats som det ursprungliga badhuset, ritades först av den
berömde arkitekten Cyrillus Johansson och uppvisar ännu typiska
drag för denne, trots att hans ritningar bantats och bearbetats av
annan arkitekt. Den stenskodda avsatsen kring byggnaden kan ha
koppling till den äldre badhus- och parkanläggningen. Nyare
entréutbyggnad mot simhallen.
Simhallen har en tidstypisk arkitektur från ca år 1980. Ritad av
stadsarkitekt Poul Stampe(?). Tillvaratar kontakten med parken. F.n.
under ombyggnad och svåruppfattad p.g.a. byggbaracker m.m.
Simhall fanns f. ö. med redan i de första badhusförslagen av Cyrillus
Johansson på 1930-talet.

Värdefulla byggnader
20. JOELSKOGEN THEBACKEN. Värdefulla byggnader

Sporthallen 1; Sporthallen





Äkthetsvärde
Konstnärligt värde
Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Offentlig byggnad med tidstypisk arkitektur som tillvaratar kontakten
med parken. Infogar sig i områdets ”frisksportartradition”.
Byggnaderna ingår i den anrika rekreationsmiljön kring Linnéasjön,
tillika i varsamhetsområde Badhusparken – Joelskogen.
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20. JOELSKOGEN THEBACKEN. Värdefulla byggnader

Victoriavallen 1; Ishallen



Samhällshistoriskt värde
Miljöskapande värde

Område med stor betydelse för Nybros identitet som idrotts och ishockeystad. På området finns flera byggnader, inte minst
Victoriahallen som skall vara en av landets första ishallar enligt
uppgift. Byggnadens exteriör är dock kraftigt förändrad sedan
tillkomsten. Området ingår i den anrika rekreationsmiljön kring
Linnéasjön.

Följande sida:
Stadsdel 21. Svartbäcksmåla. Stadsdelen avgränsas av svart, heldragen linje. Varsamhetsområden är
skrafferade i grönt. Kulturhistoriskt särskilt värdefulla fastigheter markeras med ljusröd punkt, de
kulturhistoriskt värdefulla med ljusblå punkt.
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21. SVARTBÄCKSMÅLA
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Särskilt värdefulla byggnader
21. SVARTBÄCKSMÅLA. Särskilt värdefulla byggnader

Pukeberg 1:9; Karpatorpet




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Torpmiljö som ger ett genuint helhetsintryck. Har sannolikt koppling
till Pukebergs glasbruk och utgör därmed en del av brukets mycket
värdefulla kulturmiljö. Tidigare båtsmansrusthåll. Två stugor och
stenkällare som ger intryck av att ha fått sin nuvarande gestalt just i
det tidiga 1900-talet. (ej utskjutande knutar, fasspontad panel,
glasveranda mm).

21. SVARTBÄCKSMÅLA. Särskilt värdefulla byggnader

Svartbäcksmåla 1:1; torp




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Torpstuga med ålderdomliga drag och detaljer (envånings parstuga,
liggtimrad med utskjutande knutar, halvfranska dörrar med beslag
av 1700-talstyp m.m.) som ger högt kulturhistoriskt värde. Har även
sannolikt koppling till Pukebergs glasbruk och utgör därmed en del
av brukets mycket värdefulla kulturmiljö.

Värdefulla byggnader
21. SVARTBÄCKSMÅLA. Värdefulla byggnader

Svartbäcksmåla 1:3




Äkthetsvärde
Samhällshistoriskt värde
(Miljöskapande värde)

Arbetartorp eller s.k. lägenhetsbebyggelse från början av 1900-talet
med höga originalvärden. Har sannolikt koppling till Pukebergs
glasbruk och utgör därmed en del av brukets mycket värdefulla
kulturmiljö.
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Bilaga1

Utdrag ur: Plan- och bygglag (2010:900)
2 kap. Allmänna och enskilda intressen
6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan,
2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser,
3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av stridshandlingar,
4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat och hygienförhållanden,
5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området, och
8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. Vid planläggning och i andra
ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och
allmänna platser
Förbud mot förvanskning
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16
kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.
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Underhåll och varsamhet
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras.
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid
fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).
17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
18 § Det som gäller i fråga om ändring och flyttning av en byggnad enligt 17 § ska tillämpas
också på ändring och flyttning av en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap. 7 §.

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.
Förutsättningar för rivningslov
34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte
1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga eller konstnärliga värde.
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Bilaga2

Ur Boverkets allmänna råd om ändring av
byggnad (BÄR 1996:4 ändrad genom 2006:1)
För att en byggnad skall betraktas som särskilt värdefull krävs det att byggnadens värde är så
stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse. Detta gäller inte bara
enskilda byggnader av monumental karaktär eller stort historiskt värde, utan också byggnader
och bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker eller något karaktäristiskt från skilda
sociala miljöer. Det kan vara byggnader som:
o
o
o

är representativa för tidigare samhälleliga eller estetiska ideal
ger en god uppfattning om tidigare sociala villkor
har haft betydelse för utvecklingen ur historisk, arkitektonisk,
kulturhistorisk eller teknisk synpunkt.

Även det förhållande att byggnaden värderas högt av en lokal opinion kan räcka för att den skall
anses som särskilt värdefull. Bestämmelsen gäller också enskilda byggnader som i sig kanske
inte är så värdefulla men som blir det genom samhörigheten i en grupp, ett kvarter, en fasadräcka
eller liknande.
Som ledning för bedömningen av vilka byggnader och områden som avses kan kommunen peka
ut sådana i översiktsplan eller andra typer av dokument. Förvanskningsförbudet relaterar sig
dock till byggnadens värde och gäller oberoende av om ett utpekande har skett eller inte.
Förvanskningsförbudet innebär dock inte ett förändringsförbud. Sker förändringarna med respekt
för byggnaden och utifrån dess förutsättningar, är många ändringar möjliga utan att byggnaden
förvanskas. Förvanskningsbegreppet är dock inte definierat i lagtext eller motivtext.
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