
Nybro – en del  
av något större



Ett gynnsamt 
företagsklimat
Nybro är en levande och expansiv kommun med en stark industritradition. 
Här finns god tillgång till arbetskraft med rätt kompetens. Vi jobbar hårt 
med ständiga förbättringar och har under många år ägnat mycket kraft och 
engagemang till att utveckla och driva kommunen framåt.

Nybro en del av en region med attraktionskraft och livskvalitet. En 
utpräglad entreprenörsanda har lett till spirande företag inom bland annat 
design, industri och logistik. Trenden pekar uppåt; invånarna blir fler, ny-
företagandet ökar, företagsklimatet är gynnsamt, byggandet är i gång och 
fastighetspriserna stiger. Nybro har skolor som presterar bland de bästa i 
landet och blev nyligen utsedd till årets idrottskommun och en av landets 
främsta friluftskommuner.

Nybro är en mindre kommun men samtidigt tillräckligt stor för att kunna 
erbjuda de resurser som krävs. Vi gör det genom flexibilitet, god planering 
och rätt kompetens.

Maria Faltin, Näringslivschef, Nybro kommun
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HANTVERK MED 
NOGGRANNHET OCH 
KVALITÉ I FOKUS

0701-400 222
info@modigbygg.se
www.modigbygg.se

Modigbygg Modigbygg

”En anda av 
entreprenörskap”
Kährs har en lång historia och tradition i Nybro, som startade med att företagets 
grundare Johan Fredrik Kähr såg möjligheterna för sin svarverirörelse just här 1857. 
Närheten till råvaran och tillgången på kompetent arbetskraft är viktiga anledningar 
till att Kährs finns i Nybro och har fortsatt att utvecklas här.

”I Nybro finns en anda av entreprenörskap och här finns traditionen att arbeta med 
trä och därmed också människor med yrkesskicklighet och kompetens som vi efterfrå-
gar – inte enbart inom produktionen utan även för andra viktiga supportroller, som 
inom utveckling av produkter och processer. Vi upplever också att det finns en stor 
lojalitet och ett stort engagemang hos många medarbetare, som gör Kährs personal-
styrka till en fantastisk tillgång, med oöverträffad samlad branschkompetens.”

Carl-Henrik Stenermark, Site Manager, Nybro och Blomstermåla, Kährs
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Axipto AB är ett ungt och nytänkande företag - men med lång 

erfarenhet och djup kunskap. Axipto har sina rötter i tre svenska 

verkstadsföretag med olika typer av specialkompetens inom 

skärande bearbetning.

Axipto AB - Titanvägen 10 - 38246 Nybro - 0481-47500 - www.axipto.se
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www.nm-maleri.se

Nybro är nära
Du kan nå Nybro på många och snabba sätt. Här erbjuds också 
ett stort antal avgångar varje dag med direkttåg till bland annat 
Göteborg och Malmö samt Kalmar och Växjö, som båda inhy-
ser Linnéuniversitetet. Det är ett modernt och internationellt 
lärosäte med utbildningar inom ekonomi, ledarskap, marknads-
föring, IT, design, teknik- och ingenjörsutbildningar och många 
andra inriktningar.

Flygplatserna i Kalmar och Växjö erbjuder goda förbindelser 
för såväl inrikes som utrikes resor. Vägledes är Nybro knut-
punkten där riksväg 31 möter riksväg 25.

Väl inne i Nybro gäller närheten till allt; naturen, staden, kultur- 
och fritidsutbud samt arbetsplatser.

Karlskrona

Ronneby

Tingsryd

Emmaboda

Nybro

Åseda Högsby

Oskarshamn

Mönsterås

Kalmar

Karlshamn

Borgholm

Mörbylånga
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www.backebosagverk.se Din Europatransportör!

www.borjes.com 

Glasriket  
– fullt av upplevelser
Nybro kommun är en del av Glasriket – med cirka en miljon besökare 
varje år. Många återvänder gång på gång, och det är enkelt att förstå 
varför. Att se den glödheta glasmassan förvandlas till spröd kristall eller 
robusta skålar är ett skådespel man aldrig tröttnar på.

Men även utanför glashyttornas värme finns mycket att uppleva. Här 
hittar du kulturhistoria, mängder av naturupplevelser och ett stort utbud 
av shopping och övriga aktiviteter. Varför inte fiska i någon av de många 
sjöarna, cykla dressin på en av de gamla järnvägarna eller ta en kurs för 
att själv lära dig grunderna i glasblåsning?

Det flerhundraåriga arvet har tillvaratagits också i övriga branscher inom 
Nybros näringsliv, som fört vidare en tradition av kvalitet, innovation och 
design.

Näringsliv och kommuner har ett aktivt och tätt samarbete för att utveckla 
Glasriket som destination. Om du vill vara delaktig hittar du kontakt-
uppgifter här:

glasriket.se
Gamla glashyttan i Pukeberg
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Välkommen till oss!

Vi är ditt lokala energibolag där fokus ligger på 
det personliga, trygga och enkla!

Ta en kontakt idag!
nybroenergi.se 
0481- 451 76

”I Pukebergs vackra bruksmiljö arbetar konstnärer, designers, slöj-
dare och konsthantverkare, som alla bidrar till en konstnärlig mång-
fald. Här finns också den Nationella Glasskolan, Hemslöjden och 
Designarkivet. Denna kreativa och inspirerande miljö är en perfekt 
plattform för oss att verka utifrån.”

Markus Åkesson & Ellen Ekh, konstnärspar

Gamla glashyttan i Pukeberg

En perfekt plattform  
för oss att verka utifrån
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På Kährs i Nybro finns norra Europas största 
golvfabrik. Vill du vara en del av vårt team?

Har du teknikintresse?

Vill du vara delaktig i att  
förbättra och utveckla?
Kährs är ett av världens mest kända och 
omtyckta varumärken när det gäller golv 
– och i synnerhet trägolv. 

Våra kunniga och engagerade medarbetare 
säkerställer att kunder över hela världen får 
de produkter de förväntar sig av Kährs. 

Är du intresserad och vill veta mer om oss? 
Besök oss på www.kahrsgroup.com
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IT-branschens mest nöjda kunder
advitum.se

0480-388 80   I   info@nybrogrus.se

avonova
www.avonova.se

Tid att leva och verka
Så här ser tre lokala företagare på företagsklimatet i Nybro och samarbetet med kommunen.

I mitt jobb som VD  på Smålands Logistik AB, ett transport- 
och logistikföretag, märker jag dagligen av hur väl Nybro 
fun gerar som logistiknav både regionalt och nationellt. I 
vår region märker vi att anställda trivs och bygger sina liv 
här – folk som trivs stannar! Det ger oss en fördel och vi kan 
leverera bättre tjänster och service. Nybros läge är en fördel 
både i jobbet och privat. Att bo och verka i Nybro kommun är 
för mig självklart, att kunna bo på landet men ändå ha staden 
och alla bekvämligheter nära är en stor fördel, man får liksom 
båda delarna.

Gunvor Munck, VD, Smålands Logistik AB

Axipto är ett verkstadsföretag som ständigt söker kompetent 
personal. Vi jobbar i ett tätt och välfungerade samarbete med 
skolor och kommun för att kunna fortsätta expandera. Vi har en 
internationell kundbas och vi tillhör Inducore med verksamhe-
ter globalt. Här finns tid att leva och verka.

Emanuel Svensson, CEO, Axipto

Vi har letat efter en hästgård i några år, och inbäddad i den 
småländska grönskan lite utanför Nybro fann vi det liv och den 
gård vi sökte. Som företagsledare upplever jag att man i Nybro 
har ett sunt fokus på företagande och tillverkande industri, med 
goda möjligheter till att hitta kompetenta medarbetare. Det är 
oerhört viktigt för ett företag som vill växa och utvecklas.

Jan Fjeldså, VD, Stena Components
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BETONG PASSAR 
ÖVERALLT.

Nybro Cementgjuteri tar ansvar för hela processen – från enkel skiss 
till färdigmonterad produkt/stomme. I produktionsanläggningen i 

Nybro producerar vi olika typer av prefabricerade betongelement till 
byggnationer i Sverige.

+46(0)481 160 60     info@nybrocement.se

Mötesplats Pukeberg
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Ett samarbete mellan 
kommun och företag
En viktig funktion för Nybros företag är kommunens näringslivsenhet 
och framför allt företagslotsen, som bäst kan beskrivas som En väg in. 
Målet är att ge effektiv och god service, oavsett om du söker information 
för en företagsetablering, vill underlätta kommunikationen i myndighets-
utövning, letar efter lediga lokaler eller bara vill hitta rätt kontakt i vår 
kommunala organisation. 

Samverkan är ett ledord för kommunen. Industriellt utvecklingscentrum 
och Nyföretagarcentrum för affärsrådgivning gynnar företagens utveck-
ling, bland annat genom att hjälpa till med kontakter. Nybro företagsgrupp 
är en samverkan mellan lokala företagare. En central aktivitet för gruppen 
är Mötesplats Pukeberg, med bland annat frukostmöten för nätverkande 
och utbyte av erfarenheter.

Professionella 
konsulttjänster inom bygg

• Utredning tidiga skeden
• Projekteringsledning
• Byggledning
• Certifierad entreprenadbesiktningsman – RISE
• Certifierad kontrollansvarig – behörighet K
• Certifierad skyddsrumssakkunnig
• Sakkunnig tillgänglighet – TIL 2

0481-76 77 77
www.blsmaland.se

Den återkommande Kristallgalan för näringslivet. Fotograf: Nybro Extra
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0481-18580 | patrik@eliassonracing.se

Öppettider: Mån Tis Ons Fre 10-17, Tor 10-20

Vi hjälper dig på plats
Nybro kommun erbjuder stöd i flera former till dig som vill etablera dig 
här. Kommunen har en god planeringsberedskap. Här finns en bra tillgång 
till verksamhetsmark, även efter en lång tid av stort intresse för Nybro 
som etableringsort. Dessutom kan du hitta rätt lokal bland de objekt som 
kommunen listar på sin hemsida.

I nästa led får du hjälp av de kommunala bolagen Nybro Energi och 
Nybro Elnät AB när det gäller installationer och drift av VA och andra 
tjänster. 

När du väl kommit på plats kommer du att finna att ditt företag har ett 
strategiskt läge i en expansiv och aktiv region.

nybro.se/lokaler-mark

nybro.se/etablering
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Liljas i Nybro
Jutarnas väg 5
0481-444 00 

Hemsida liljasbil.se

Välkommen till Liljas
– Nybros enda auktoriserade nybilshandlare
På vår fullserviceanläggning får du hjälp med allt 
runt bilägandet – från service och reparationer till att 
hitta din nya favorit från vårt stora utbud av fabriksnya 
och begagnade bilar. 

Tryggheten med en auktoriserad nybilshandlare 
En stor trygghet när du köper bil från oss är att vi är 
Nybros enda auktoriserade nybilshandlare, kvalitets- 
säkrad av de generalagenter vi samarbetar med. 

Nyhet våren 2021! 
Tanka 100% förnybar diesel hos oss
På vår Tankastation kan du från våren 2021 tanka Neste 
MY Förnybar Diesel (HVO100) som bidrar till betydande 
minskning av CO2-utsläppen. Läs mer om drivmedlet och 
vilka bilar som är godkända för det på liljasbil.se. 

Välkommen till Liljas i Nybro. 
Vi levererar din småländska körglädje.

”Vi har jobbat med att etablera 
padelanläggningarifleraolika
kommuneriSmåland.Denkommun
somvaritabsolutsmidigastattha
attgöramedärNybrokommun.
Dettainnebarattvikundegåfrån
tanketillhandlingväldigtsnabbt,
vilkethargynnatsåvälosssomvåra
kunder”

Richard Karlsson 
VD för Småland Padel Society AB
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VÄLKOMMEN 
TILL DIN 
LOKALA 
BYGGHANDEL

Grönadalsgatan 11 Nybro 
0481 47770
info@snickarjocke.se
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Folkpool Kalmar, Torsåsgatan 1F

Lev livet hemma

 För aktuella 
kampanjer se
folkpool.se

Ett aktivt fritidsliv  
– både inne och ute
Kristallen är Nybros kulturhus. Här hittar du bland 
annat Kulturskolan, Folkan Bio, ABF – Arbetarnas 
bildningsförbund och nöjeslokalen Kristallen. Här 
finns också en teaterscen samt lokaler till uthyrning.

Kommunens konstsamling består av cirka 2 000 
konstverk, varav det första köptes in 1944. All konst 
kan du hitta i kommunens konstregister. Konstverken 
lånas ut och placeras i kommunens lokaler för att 
berika den offentliga miljön.

I Nybro kommun finns många olika anläggningar för 
idrott och motion, bland annat bad, bowling, fotboll, 
fri idrott, is-sporter och spontanidrott. Det är enkelt att 
boka tid via kommunens bokningssystem.

Även inom fritidslivet märks Nybroandan, alltså viljan 
att hjälpas åt och göra saker tillsammans. Och många 

av eldsjälarna i kommunens föreningar är kopplade till 
ortens näringsliv. 

Svartbäcksmåla är en riktig stolthet. Här finns allt 
från djupa barrblandskogar och lundartade lövsko-
gar till torra, sandiga marker och blöta alkärr. Detta 
kompletteras med bland annat motionsspår, utegym, 
mountainbikeleder och en spännande naturlekplats. 
Här finns något för alla. Under vintern kan du njuta av 
en tur på längdskidor i välpreparerade skidspår, eller 
kanske kasta dig ut i backen på slalomskidorna. Här 
finns också en pulkabacke, en naturlekplats och en 
värmestuga.

svartbacksmala.se
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Orrefors Entreprenad AB - Mörtvägen 8, 382 38 NYBRO
073-03 123 53 www.orreforsent.se

VI SKÖTER DIN SKOG

Hållbarhet når vi  
tillsammans 
Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar miljön och 
människors hälsa och välbefinnande. Med det menar vi ett ansvarsfullt 
sätt att leva och verka, som gör det möjligt att leva för oss här och nu, 
liksom för kommande generationer. 

Men detta kan kommunen inte göra själv. Vi måste ha hjälp av både 
företagare och privatpersoner. Som företagare kan du få flera olika stöd 
för att minska företagets klimatpåverkan. Det kan handla om allt från att 
sätta upp laddstolpar till att göra en större investering som på sikt minskar 
utsläppet av växthusgaser.

nybro.se/hallbarhet
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PACKA PÅSARNA RÄTT

Läs mer på kretsloppsydost.se

GRÖN påse till matavfall

Matrester
Mat som blir över på tallriken

och andra matrester

Skal och ben
Kött- och fiskben, skal

från skaldjur och ägg

Ka�e och te
Ka�esump, filter och tepåsar

Matfett
Smör, margarin, olja

och annat matfett

Frukt och grönsaker
Rester och skal samt frukt
och grönt som blivit dåligt

RÖD/valfri plastpåse för restavfall

Papper och sanitetsartiklar
Papper, servetter, blöjor, bindor,
tandborstar och tamponger

Växter och blommor
Krukväxter, snittblommor, 
jord och grus

Tobak
Cigarettfimpar och snus

Djurlatrin
Hundbajs, kattbajs och
kattsand

Övrigt
Tandborstar, tops, bomull, aska
diskborstar, dammsugarpåsar, kuvert 
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CY
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K

Annons KSO_186x95mm 2021-02_TK.pdf   1   2021-02-05   15:55

17



Här får du tid till det du vill
I Nybro får du tid till det du vill – till karriär, livskvalitet, 
aktiviteter och resor. Här kan du välja boendeform; vi har bra 
tillgång på tomter och villor och kommunen har backat upp 
byggandet av nya hyres- och bostadsrätter. Nybro är också känt 
för fina gårdar, om du känner för att bo på landet.

Om du vill tillbringa en del av din livsresa på cykel, har du 
kommit rätt. I Nybro kommun finns cirka 5 mil cykelvägar, 
och kommunen jobbar för att cyklisterna ska få en bra 
och trygg miljö. 

Vi ligger mycket bra till i landet vad gäller lärartäthet, och 
ambitionen är att erbjuda utbildning och omsorg på en hög 
nivå. Vi är tillgängliga och professionella i vårt bemötande. 
Den som är behov av stöd och hjälp möts med respekt och 
ges förutsättningar för en god tillvaro, med inflytande över 
vardagen. Kort sagt: här finns möjligheter till en bra uppväxt 
och ett bra liv. 
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GÖR DET DU GÖR BÄST
- DET GÖR VI!

Hyr och tvätta arbetskläder, entrémattor och 
textiler på ett miljöcertifierat tvätteri.

Fokusera på din verksamhet - inte tvätten, 
den tar vi hand om!

Ingår i Rikstvätt

Telefonnummer 0485-56 40 57
Hemsidan www.lindbytvatten.se
Mejl info@lindbytvatten.se



NI BEHÖVER INTE VARA 
MED I HSB FÖR ATT FÅ DEN 

BÄSTA FÖRVALTNINGEN

Vi finns till för alla!
Vårt erbjudande sträcker sig från ekonomi 

och administration till fastighetsservice, 
förvaltning och projektledning. 

Vi är på plats, där det behövs när det behövs.

LÄS MER PÅ 

HSB.SE/SYDOST/

TJANSTER

Tel: 010-4513000

0481-450 00

kommun@nybro.se

nybro.se

Följ oss gärna i våra sociala kanaler!
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