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Granskningsutlåtande – Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2040 
Särskilt utlåtande över granskning av planförslag för fördjupad översiktsplan för Nybro stad 

Planhandlingarna av fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2040 – en sammanhållen stad ställdes ut för 

granskning från och med 16 december 2021 till och med 22 februari 2022. Kungörelse infördes i ortstidning 

och anslogs på kommunens anslagstavla. Planförslaget har även kommunicerats via annonser i sociala medier 

samt genom skyltning på flera olika platser i Nybro stad.  

Region Kalmar län begärde anstånd för remissvar och detta godkände kommunen till den 8 mars. Samtliga 

yttranden finns tillgängliga i sin helhet i kommunens diarium.  

Yttranden som inkommit under tiden granskningsförslaget var utställt redogörs i detta dokument, och följs av 

kommentar från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunens motivering till varför synpunkter inte 

tillgodosetts framgår av respektive kommentar.  

Ställningstaganden utifrån yttrandena är att bostadsytan vid Ringvägen i södra Nybro, benämnt som nummer 

71 i planhandlingarna, minskas i omfattning. Den föreslagna gång- och cykelbanan som ingick i bostadsytans 

beskrivning har nu markerats separat i markanvändningskartan. Medskick om riktad dialog mot barn och unga 

i det fortsatta arbetet med utvecklingen av Nybro har kompletterats till planförslaget. I övrigt är planförslaget 

oförändrat med undantag för redaktionella ändringar.  

Sändlista: 
Planförslaget sändes till följande 

remissinstanser: 

Skriftligt yttrande: Sidnummer: 

Länsstyrelsen i Kalmar län 2022-02-22 5 

Region Kalmar län 2022-03-08 5 

Trafikverket 2022-02-07 2 

Försvarsmakten 2022-02-21 5 

Emmaboda kommun ̶ ̶ 

Kalmar kommun 2022-01-28, avstår 

från att yttra sig 

̶ 

Högsby kommun ̶ ̶ 

Mönsterås kommun ̶ ̶ 

Lessebo kommun 2022-02-10, ingen 

erinran 

̶ 

Kretslopp sydost 2021-12-21, samt 

2022-01-07 

3 

Kalmar länstrafik ̶ ̶ 

Uppvidinge kommun 2022-02-14, avstår 

från att yttra sig 

̶ 
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Interna remissinstanser: 

Kulturnämnden ̶ ̶ 

Individ och familjenämnden ̶ ̶ 

Lärandenämnden 2022-02-21 4 

Omsorgsnämnden ̶ ̶ 

Miljö- och byggnämnden ̶ ̶ 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022-02-03 5 

Nybro Energi AB ̶ ̶ 

Nybro Bostad AB ̶ ̶ 

Ungdomsrådet ̶ ̶ 

Funktionshinderrådet 2022-02-01, avstår 

samlat yttrande 

̶ 

Kommunala pensionärsrådet ̶ ̶ 

Räddningstjänsten i Nybro ̶ ̶ 

 

Utöver remissinstanser har organisationer och privatpersoner yttrat sig på planförslaget, dels enskilt och dels i 

grupp, i två fall med tillhörande namnlistor. I enlighet med GDPR skrivs inte namn ut som förekommer i 

yttrandena. 

Yttranden från remissinstanser  
 

Trafikverket 

Trafikverket hänvisar till synpunkter lämnade i samrådsskedet men vill komplettera enligt nedan. 

Sedan samrådsyttrandet skrevs har Trafikverket lämnat förslag till Nationell Transportplan för åren 2022 – 

2033. I förslaget finns Trafikplats vid Riksväg 25 Smedstorp/Glasporten med på den lista över objekt som kan 

genomföras om anslagen till ökar med 10%.  

Vid ett möte mellan Nybro kommun, Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar och Trafikverket i Januari 

2022 avhandlades frågor kring möjligheter att genomföra objektet.  

Då kapacitetstaket vid aktuella korsningar är nått krävs åtgärder enligt tidigare gjord åtgärdsvalsstudie för 

att möjliggöra ytterligare den verksamhetsutveckling som kommunen eftersträvar.  

Nya etableringar med anslutningar mot riksväg 31 bedöms möjliga men även här finns begränsningar i 

anslutningspunkter varför varje föreslagen etablering måste studeras mer ingående när det gäller t.ex. 

förväntad trafikalstring.  

Anslutningar till statlig väg generellt är en begränsning för nya verksamheter i Nybro. Trafikverket noterar 

dock att det redan idag finns en kapacitetsstark och sannolikt underutnyttjad trafikplats vi västra infarten som 

skulle kunna tåla ytterligare trafik.   

Trafikverket noterar vidare att Kalmar kommun har eventuella planer för ett verksamhetsområde i anslutning 

till Moskogens avfallsanläggning nära kommungränsen till Nybro kommun. Frågan om större 

verksamhetsområden vilka kräver stora investeringar i infrastruktur bör kunna ses som en mellankommunal 

fråga kring vilka kommuner bör kunna samverka för att hitta konkurrenskraftiga förutsättningar för 

näringslivet och god samhällsekonomi.   
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Trafikverket vill även påminna om den generella möjligheten kommuner har att tillsammans med Trafikverket 

se över väghållningsområden i Nybro kommun med en möjlighet för kommunen att ta över statlig väg som har 

en begränsad funktion i det övergripande vägnätet men har värden för lokal tillgänglighet. 

Trafikverket har inget ytterligare att erinra utan konstaterar att synpunkter från samrådsskedet beaktats. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att Trafikverket inte har något ytterligare att erinra.  

 

Kretslopp Sydost 

Kretslopp Sydost inkom två gånger med skrivelser under granskningen. 

Skrivelse 1: 

För oss på avfallshanteringen är det viktigt att vi i god tid innan ni påbörjar något som skapar 

trafikstörningar får information vilket/ vilka områden som kommer beröras samt en enklare tidsplan. Vi har 

några generella regler som är bra att känna till: 

Vid trafikstörningar så kan vi antingen tipsa om en hänvisad hämtplats för de berörda kunderna så att de 

(eller ibland de som arbetar på vägen) får ställa ut kärlen där på hämtdagen, eller så kan vi komma överens 

om att kärlen ställs på närmaste plats dit vi har tillgång med våra bilar. Ibland blir det några kärl före och en 

del kärl efter sträckan som bearbetas för stunden. 

Chaufförerna drar inte kärl utan de ska kunna köra till eller backa till (där det går ur säkerhetssynpunkt) 

kärlen. Kärlen ska alltså vara lättillgängliga för oss då det är en del av våra chaufförers arbetsmiljö. 

Vi hämtar avfall mellan 06-22 så kärlen bör stå ute tidigt samt stå kvar till dess att vi kommit förbi och tömt. 

Skrivelse 2: 

Vid fortsatt planering för eventuell förändring av Nybro stad förutsättes att planering sker för framtida 

avfallshantering. Detta gäller så väl utformning av miljörum, uppställningsplatser för avfallskärl eller dyligt i 

enlighet med gällande renhållningsförskrifter. Kretsloppsydost finns alltid att tillgå gällande rådgivning i 

ämnet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Synpunkterna noteras. 

 

Prästtillgångar i Växjö Stift 

Föreslaget område för bostadsutveckling ”Madesjö” bör utökas i sydvästlig riktning enligt figur nedan. 

Med åtgärden skapas bättre möjligheter att lösa såväl önskad väganslutning söderut som generell hänsyn till 

”värdefulla naturmiljöer” inom planområdet. Ett större sammanhängande område för bostadsutveckling 

förenklar och förbilligar även kommunens investeringar i infrastruktur och service.” 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Söder om det område som är utpekat för bostäder i planförslaget finns höga naturvärden som förvaltningen 

menar bör värnas. Den i yttrandet föreslagna expansionen av bostadsområdet går över planområdesgränsen för 

den fördjupade översiktsplanen. Planförslaget är ett ställningstagande utifrån en avvägning mellan olika 

värden som förekommer inom planområdet. En expansion av bostadsytan i Madesjö, och därmed också en 

utökning av planområdet, innebär en väsentlig förändring som kräver att tidigare skeden av processen för 

planen tas om, och nya konsekvenser för planens utbredning behöver redovisas.  

Den slutliga avgränsningen av bostadsområdet avgörs senare i ett detaljplaneskede. En väg söderut från det 

föreslagna bostadsområdet skulle passera över Madesjö fly är inte rekommenderat dels på grund av 

jordbruksmarken, och dels av att marken är låglänt.  

 

Lärandenämnden 

Lärandenämnden ser positivt på den remiss på Fördjupad översiktsplan som gått ut till nämnderna. 

Lärandenämndens presidier och förvaltningsledning har via workshops med Samhällsbyggnadskontoret tagit 

fram sina långsiktiga behov. Vi ser att dessa omhändertagits väl antingen i FÖP:en eller i andra 

styrstrukturer. Således har Lärandenämnden inget att addera till remissen i sak. Lärandenämnden vill 

framföra det goda samarbete som skett med Samhällsbyggnadskontoret i framtagandet av Lärandenämndens 

långsiktiga behov och dess förslag till lokalisering. I dessa dialoger har vi sett kraften det ger att samarbeta 

nära i utvecklingen av staden. Det har lyfts fram goda exempel från andra kommuner där skolans och 

förskolans identifierade utmaningar, för att skapa likvärdiga skolor och skolupptagningsområden, är 

utgångspunkten i stadsutveckling. Utifrån detta ser Lärandenämnden positivt till att en process utvecklas där 

Samhällsbyggnadskontoret och Lärande- och kulturförvaltningen samverkar i syfte att utveckla stad och 

landsbygd i takt med skolutveckling. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för samarbetet och noterar att lärandenämnden inte har något ytterligare att 

tillägga i sak.  
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Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen anser att den fördjupade översiktsplanen är välskriven och bra strukturerad. Den fördjupade 

översiktsplanen kommer att fungera väl som planeringsunderlag inför kommunens fortsatta utveckling mot en 

mer hållbar och sammanhållen stad, både fysiskt och socialt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Yttrandet noteras och infogas i den fördjupade översiktsplanen.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med synpunkter tidigare i samrådsskedet vilka har beaktats och 

samhällsbyggnadsnämnden har därmed inga ytterligare synpunkter på förslaget till Fördjupad översiktsplan 

för Nybro stad och tillhörande hållbarhetsbedömning. Förslaget är väl genomarbetat och ger en bra 

överblick över kommunens intentioner för markanvändning samt utveckling av Nybro stad. Förslaget till 

Fördjupad översiktsplan för Nybro stad innehåller viktiga strategier med hopp om framtiden och är ett bra 

underlag för att en sammanhållen stad ska kunna utvecklas.  

Samhällsbyggnadsnämnden önskar att kommunen med hjälp av denna översiktsplan tillser att 

planberedskapen för såväl bostadsbyggande som verksamhetsetablering får förutsättningar för att hålla ett 

tillräckligt, för stadens utveckling, högt tempo. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Yttrandet noteras.  

 

Försvarsmakten 

Riksintressen för totalförsvarets militära del bedöms i stort korrekt beskriva och redovisade i översiktsplanen. 

För fortsatt stöd gällande beskrivning av dessa kan användas texten ovan eller riksintressekatalogen för 

Kalmar län.  

Avslutningsvis vill Försvarsmakten betona att det är av stor vikt att kommande planer, lov och 

tillståndsärenden remitteras Försvarsmakten enligt vad som framgår i riksintressekatalogen. Detta för att 

bland annat säkerställa att ingen skada sker på riksintressen som omfattas av sekretess där inget kan 

redovisas öppet på en karta. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Yttrandet noteras.  

 

Region Kalmar län 

Region Kalmar län framförde i det tidigare samrådsskedet att Nybro kommun tagit fram en fördjupning av sin 

översiktsplan som på ett lyckat sätt har lyckats integrera de olika hållbarhetsdimensionerna. Vad Region 

Kalmar län då huvudsakligen efterfrågade var ett större fokus på omvärldsbevakning, framtidsfrågor och 

Nybro stads roll regionalt och storregionalt. Sedan samrådet har Nybro kommun förtydligat hur den 

fördjupade översiktsplanen förhåller sig till den regionala utvecklingsstrategin och tydligare beskrivit Nybro 

stads roll i regionen. 

Den 30 november 2021 presenterade Trafikverket sitt förslag till Nationell transportplan för 2022–2033. 

Region Kalmar län kan med besvikelse konstatera att den nationella transportplanen inte innehåller en 

satsning på att bygga om Trafikplats Glasporten på väg 25. Därmed finns det idag inga besked om att denna 

korsningspunkt där det sker dödsolyckor kommer att byggas om. Därtill omintetgörs en utveckling av 

verksamhetsområdena utmed trafikplatsen. Region Kalmar län bedriver ett aktivt påverkansarbete för att få 
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regeringen att inför sitt beslut om att anta Nationell transportplan också namnge en utveckling av trafikplats 

Glasporten.  

Region Kalmar län bedömer sammanfattningsvis att kommunen har beaktat tidigare framförda synpunkter 

från samrådsskedet. Den utveckling av Nybro stad som Nybro kommun föreslagit bedöms enligt Region 

Kalmar län ligga väl i linje med den hållbara samhällsplanering som den regionala utvecklingsstrategin 

förespråkar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:  

Yttrandet noteras.  

 

Yttranden från organisationer 
Nybro Företagsgrupp 

Efter att ha tagit del av den fördjupade översiktsplan som nu ligger för beslut hos Kommunfullmäktige får 

Nybro Företagsgrupp och Nybro Handel med ett stort antal medlemsföretag från Nybros näringsliv lämna 

följande synpunkter. 

I rubriken 3. Fokusområde talas det om gaturummets planering, om att det skall vara säkert för barn att röra 

sig fritt utan att skadas. Man pratar om att gång-, cykel- och kollektivtrafik och att barns mobilitet skall 

främjas vilket får betraktas som en självklar utveckling. I takt med tillväxt i staden måste säkerhet införlivas i 

allt större utsträckning. Tittar man sedan i planförslaget står det klart att parkeringar mot gata skall undvikas 

i centrum, vilket då i förlängningen innebär att genomfart på tex Storgatan skulle kunna framstå som onödig. 

Vid genomgången med konsultteamet då undertecknad var åhörare framgick tydligt att man förespråkade en 

bilfri stadskärna som varande det enda alternativet. Vid beslut som togs i september 2020 i 

Kommunfullmäktige avslogs den motion som tog upp frågan om att Storgatan skulle vara stängd för biltrafik. 

Gatan är nu öppen för trafik och Nybro Handel och därmed även kringliggande näringslivet har fått arbetsro 

för en tid. Det tillsattes en grupp som arbetar med gatans ordning i samband med motionens avslag där 

Nybro Företagsgrupp/Nybro Handel är sammankallande. Det arbetet fortskrider, med ganska gott utfall. 

Därför breder nu en oro ut sig att stängning av gatan återigen blir en politisk fråga. NFG/NH vill därför 

kraftigt understryka att följande bör tas i beaktande. 

Nybro centrum är en liten stadskärna och i Nybro centrum finns lokala handlare. Enskilda små butiker utan 

stora kedjor i ryggen, handlare som inte har någon räddning om kundunderlaget viker. Vi i Nybro är stolta 

över dessa butiker och den service de erbjuder och håller gärna fram dessa som varande ett av Nybro 

innerstads starkaste varumärken och reseanledningar. En stängning av gatan, eller borttagande av de 

parkeringar som ännu finns utefter den och i anslutning till den om man så vill, skulle bli synnerligen 

förödande för dessa butiker. I ett vidare perspektiv stänker detta på näringslivet i den kringliggande cirkeln, 

då minskat utbud medför svårigheter vid rekrytering av arbetskraft och hindrar nyetableringar – få vill eller 

ens kan bo i en stad utan fullvärdigt utbud.  

Vid samtal med ett antal butiksinnehavare kommer följande spontana reaktioner:  

Om gatan stängs för trafik eller parkeringsmöjligheterna försvinner så stänger jag butiken, säger 

Stjärnurmakarnas ägare [namn borttaget] 

[namn borttaget] på Nybro Kött säger att de är beroende av att kunderna kan köra och parkera på Storgatan 

då de ofta handlar tungt och mycket.  

Som fastighetsägare funderar jag på vad som skall finnas i alla lokaler om staden tappar i puls, säger [namn 

borttaget] och menar att trafiken är nödvändig. 

En som vill vara anonym säger att en stängning av gatan eller minskat antal parkeringsmöjligheter gör att 

staden dör ut och en försvunnen butik kommer aldrig igen. Vi ser faran i att området kommer att dö ut och ju 
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färre vi blir desto svårare blir det att få det att gå runt. Vi är i en mindre stad där tillgängligheten är helt 

avgörande då vi har många äldre kunder. 

Därför är det av yttersta vikt att en oberoende riskbedömning med avseende på handeln görs i samband med 

det slutliga beslutandet och implementeringen av de förändringar FÖP för med sig. Handeln i staden har haft 

ett par riktigt tuffa år med tanke på pandemin. Att nu riskera att genomfarten hindras eller begränsas än mer 

innebär troligen att en del av butikerna försvinner. En försvunnen butik kommer inte tillbaka. Man får 

disponera om ytan i gaturummet för att göra det säkrare om det behövs ur säkerhetssynpunkt. Olika varianter 

på farthinder som bromsar är en väg att gå, övervakning en annan. Alternativen finns.  

Lundaforskaren tillika professorn i marknadsföring Johan Anselmsson mfl har forskat på ämnet och har 

dragit slutsatsen att i städer där trafiken försvinner dör innerstaden ut till förmån för de handelscentra som 

ligger i utkanterna där man kan köra i princip fram till dörren och parkera. Hans forskning är tydlig, utan 

biltrafiken dör städerna och effekten blir att inte bara butikerna försvinner på sikt. Kompetent arbetskraft 

vädrar fara, vill inte ha en olönsam butik på sitt cv, slutar och tar med sig både kompetens och kunder till 

andra ställen. 

Som avslutning vill jag därför bifoga några artiklar, vars innehåll bör både läsas och tas i beaktande – som 

motvikt till den forskning konsulterna stöder sig på i sin utredning rörande Nybro:  

https://handel.lu.se/media/handel/debat-artikel-anselmsson-johansson.pdf 

https://www.svt.se/nyheter/val2018/bilfritt-pa-liv-eller-dod-het-fraga-i-valet 

https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/ovriga-

rapporter/levande-stadkarnor-las_.pdf  

Nybro Företagsgrupp/Nybro Handel 

genom 

[namn borttaget] 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Planförslaget till fördjupad översiktsplanen för Nybro stad behandlar inte frågan om biltrafik eller 

gatuparkeringar på Storgatan. Frågan om biltrafik får färdas på Storgatan är, precis som påpekas i yttrandet, 

avgjord i kommunfullmäktige under hösten 2020. Beslutet att tillåta biltrafik på Storgatan gäller tills vidare.  

Strategin som anger att inte ha parkering mot gata syftar till att åstadkomma stadsmiljöer i Nybro så att 

husfasad möter gatan direkt utan att ha större parkeringsytor mellan gata och fasad. Detta utesluter i sig inte 

gatuparkering.  

 

Yttranden från privatpersoner 
 

Boende Västeräng - namninsamling 

Vi skulle vilja framför en oro över den fördjupade översiktsplanen som kommunen lagt fram gällande ett 

område i Västeräng. Ytan ligger mellan Vegagatan/Blekingegatan och utmed Ringvägens båda sidor ned till 

korsningen Hallandsgatan.  

Idag utgörs området av ett grönt område som sträcker sig från Möregatan fram till Ringvägen parallellt 

mellan Vegagatan och Hallandsgatan.  

Vi som bor i området tycker det är helt fantastiskt att kunna få bo i vår vackra stad med naturen inpå knuten, 

men ser nu en oro med tanke på kommunens fördjupade översiktsplan där det framgår att del av den ”gröna 

https://handel.lu.se/media/handel/debat-artikel-anselmsson-johansson.pdf
https://www.svt.se/nyheter/val2018/bilfritt-pa-liv-eller-dod-het-fraga-i-valet
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/ovriga-rapporter/levande-stadkarnor-las_.pdf
https://www.svenskhandel.se/globalassets/dokument/aktuellt-och-opinion/rapporter-och-foldrar/ovriga-rapporter/levande-stadkarnor-las_.pdf
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lugna” som sträcker sig mellan Vegagatan och Hallandsgatan är föremål för framtida nya bostäder, d.v.s. 

den oas som vi älskar och som gjort att vi valt att bo just här kan komma att försvinna.  

Vi som bor på Ringvägen 2 (Tickan 6) köpte vår fastighet 1991 av en mycket enkel anledning, vi fick vårt 

första barn 1989 som bodde då på Nya Stationsgatan som inte hade något grönt runt huset där vi bodde, efter 

en tid så kom möjligheten att kunna ta flyttlasset till härliga Västeräng, ett hus som låg placerat precis som vi 

önskat med grönt område inpå knuten. Alla våra 3 barn har haft förmånen att få växt upp i en trivsam natur 

vilket vi är otroligt lyckliga för.  

Vi har sett flera hushåll under åren som bytt ägare, det intressanta är att samma anledning som vi hade har 

funnits hos de flesta av de nya fastighetsägarna, alla söker sig till närheten av ett Grönt område med insekter 

och fågelliv, skog och blommor.  

Jag och min fru kommer ihåg hur viktigt det var för kommunen att behålla alla tallar som finnas mellan våra 

hus i området av den anledningen att det fanns pansarbark eller krokodilbark som någon på kommunen sa 

när vi bad om att kommunen kunde ta ned några träd p.g.a. att TV-antennen på den tiden inte tog in signal 

bra nog, då var det mycket restriktioner av just den anledningen. Vi skulle också vara försiktiga när vi var ute 

och gick i vårt gröna område för det fanns och finns fortfarande ekoxar i området.  

Ja, så lät det på den tiden.  

Ang. ekoxar så finns det föryngrings-plats mellan Ringvägen och Vegagatan sedan flera år tillbaks vilket 

ägaren till Vegagatan 18 följt under åren, den hoppas vi kommunen vill värna om.  

Det vi all ser som bor i området är hur mycket folk som rör sig i vår ”Gröna lunga”, gammal som ung under 

alla årstider: sommar, höst, vinter och inte minst våren när många plockar vitsippor, blåsippor och härligt 

luktande liljekonvaljer.  

Vi som bor utmed Aspvägen och Västerängsgatan idag är otroligt glada att även vi kan njuta av det gröna 

område som sträcker sig fram till våra tomtgränser och som gör att vi kan känna naturen inpå knuten även 

om ytan är som en liten trekant så är den värdefull.  

Nya bostäder på dessa områden vore väldigt olyckligt, ja rent av som någon sa,…. En katastrof. 

Vi har också nya boende som flyttat tillbaka från Stockholmsområdet efter några år där ”uppe”. 

Som familjen sa; när möjlighet kom så var beslutet inte svårt, har man bott i Nybro under sin uppväxt och 

sedan kunna flytta tillbaka och dessutom få naturen som granne är valet inte svårt.  

Ett annat par sa; citat: vi har bott i Älmhult och nu äntligen hittat ett hus som passar oss med skogen på 

baksidan, vi hade aldrig köp detta hus om det inte var för läget, slut citat.  

Flera av oss säger, tänk att kunna se ekorrar, harar, rådjur och allt fågelliv, det som är att bo i naturen när 

morgonkaffet sätts till läppen, en energiboost som inget slår innan det är dags att ta sig till jobbet.  

Vi har en blandning av ek, bok, björk, rönn, hassel, tall m.m. vilket är fantastisk, tänk på hösten vilka färger, 

…det är som medicin för kroppen, den bästa rekreation man kan tänka sig. 

På vintern åker små barn pulka i tallbacken in mot skogens mitt, en underbar syn, alla kan inte vara i 

Svartbäcksmåla utan få ta vara på naturen som är utanför dörren,… och det är ju precis så vi vill att våra 

medborgare ska tänka, eller hur? Att fånga dagen och känna att Nybro stad har det som många andra städer 

inte har, just därför trivs så många i vår kommun och inre stad tror vi, så., förstör inte detta. 

Vi ser också en annan aspekt på detta, vi vet att våra fastigheter betingar ett visst värde, dels för vilken 

standard, storlek, planlösning, tomt,... men också för placering intill det gröna området som finns. Vid 

eventuell byggnation av nya fastigheter så är vår oro stor att fastigheterna som vi äger sjunker i värde vilket 

vore bedrövligt om kommunen är medverkande till detta. 

Nu till en reflektion i den plan som kommunen tagit fram, vi har noterat att kommunen har olika mål, visioner 

och inriktningar, vi har markerat Kommunens egna ord genom stryka under och fetmarkera. 
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Framtidsbild 

Tätortsnära natur värnas och bidrar till den blandade staden. 

Den blandade och nära småstaden finns till för de människor som bor och vistas i den. Nybro stads identitet 

och historia är synlig och bidrar till känslan av samhörighet och skapar intressanta besöksmål. 

Sammanhängande stråk och varierande mötesplatser bidrar till att staden knyts samman och främjar 

människors rörelser. En stad med mer människor i rörelse skapar en tryggare miljö och bättre underlag för 

service. 

I Nybro stad är de gröna och blå värdena viktiga. Med gröna och blå värden menas parker, natur, sjöar och 

vattendrag. Närhet till dessa är viktigt för de som bor och vistas i staden, eftersom att det bidrar till en god 

hälsa, återhämtning och rekreationsmöiligheter. I naturen och i parkområden går pulsen ner och vi blir 

gladare och piggare. 

En sammanhängande blå och grönstruktur är också viktig för att djur och växter ska få utrymme att trivas och 

spridas. På så vis bidrar det till att den biologiska mångfalden ökar. 

Klimatförändringarna märks redan. Exakt vilka förändringar vi står inför 2040 vet vi inte, hur allvarliga 

förändringarna blir beror på i vilken utsträckning människan lyckas minska koldioxidutsläppen. Bromsar vi 

utsläppen kraftigt blir klimatförändringarna mindre, och lyckas vi inte med det blir förändringarna större. 

 
I de fall där gröna värdekärnor och gröna samband sammanfaller med utveckling av bebyggelse krävs 

noggranna avvägningar där man tar särskilt stor hänsyn till de värdefulla gröna och blå miljöerna. 

 
Som vi tolkar detta är inte vår del av det markerade Gröna område värdefullt utifrån ett grönt värde, där är 

det viktigare att hitta yta där kommunen kan pressa ned nya bostäder. 

Här vill vi markera med det bestämdaste, vi bor här av en anledning, detta Gröna område är särskilt 

värdefull för oss och där vi kräver att kommunen ser över sin viljeinriktning i översiktsplanen snarast. 

Fokusområden 

Det är viktigt att det finns platser för barnen där de kan leka och umgås. Det gör att 

barnen utvecklas på ett socialt, mentalt och fysiskt plan. Kvaliteter som tilltalar barn, till exempel 

skogspartier, lekplatser, och bollplaner, ska finnas med en bra spridning i staden. 

Under rubriken fokusområde kan man se att det finns två (2) Målpunkter & mötesplatser som är utplacerade i 

vårt område, dessa är lekplatser idag, ...men alla dom som vandrar i skogen intill, rastar sina hundar på 

ytorna där våra närliggande grönområden finns, där kommunen har en tanke att uppföra bostäder är också 

målpunkter & mötesplatser för många som inte nyttjar lekplatsen utan bara söker ett lugnt område, som man 

ibland säger: att bara vara.... 

NATUROMRÅDEN OCH VATTEN 

Det är viktigt med tillgängliga och tätortsnära naturområden. De inbjuder till vardagsmotion, promenader 

och barns lek. Dessa ska vara tillgängliga för boende i närområdet och för de som passerar genom dem. I 

större skogsområden ska det vilda vara en naturlig del och spännande geologi och gamla och döda träd tas 

till vara och framhävs 

Inom Nybro stad anses fyra naturtyper särskilt viktiga för den biologiska mångfalden och för förmågan att 

leverera ekosystemtjänster. Det är områden med gamla lövträd och i synnerhet ekar, äldre tallskogar, torra 

blomrika marker, våtmarker och vattendrag. 

Även i övrig utformning av stadens centrala delar ska träd ha en framträdande roll 

En annan reflektion när vi läser om kommunens Strategier under rubriken Fokusområden: 

På den karta som visas så ”vips” försvann Grönt område som tydligen inte längre är Värdefull grönstruktur, 

se bilaga 2. 
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Bilaga 1 är berört område. 

 

Med dessa synpunkter hoppas vi kommunen tar ett omtag i frågan och gärna utvecklar vår stad men låter 

”vårt” Gröna område vara. 

Cykelväg enligt översiktsplanen är okej, men nya bostäder säger vi nej till. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Planering bygger på en mängd avvägningar. Även i de fall där det finns värden av grönområden vägs dessa 

mot andra motstående intressen och värden, såsom bostäder. Bostadsytans läge gör eventuell framtida 

exploatering lätt att ansluta till befintlig infrastruktur. Grad av exploatering är en fråga för vidare utredning i 

ett detaljplaneskede. Synpunkterna har beaktats och en minskning av den utpekade ytan har gjorts till 

antagandehandlingarna genom att området öster om Ringvägen samt Ringvägen bibehålls enligt dagens 

situation. Det fortsatt utpekade området motsvarar den yta som sedan tidigare är utpekad för bostäder i 

fördjupad översiktsplan från 2013. Gång- och cykelbana genom området har markerats enskilt i kartmaterialet. 

 
Boende Fredrikslund - namninsamling 

Synpunkter Nybro 2040 Fördjupat översiktsplan 

 

Kapitel 4 i Fördjupad översiktsplan 

Östra Nybro 

 

Punkt 85. Förtätning med bostäder i Fredrikslundsområdet 

Tillägg av bostadsbebyggelse som kompletterar befintligt bostadsbestånd. 

 

Av planförslaget framgår att befintligt grönområde avgränsat av Stenbocks väg, Fredrikslundsgatan och 

Tallvägen avses att bebyggas. 

”Ny bostadsbebyggelse ska komplettera befintligt bostadsbestånd och göra stadsdelens bebyggelse mer 

sammanhängande” 

Vi anser att detta grönområde ska bevaras på följande grunder: 

Klimat och miljö: 

Buller och luftkvalitet 

Enligt Trafikverkets trafikmätningar passerar ca 11000 fordon per dygn riksväg 25 mot rondellen. Andelen 

tunga fordon på Norra Vägen har ökat i och med byggandet av Nybro Kraftvärmeverk. 

Luftföroreningar och partiklar förs in över området Stenbocks väg-Fredrikslundsgatan vid sydvästliga vindar. 

Nybro Kraftvärmeverk släpper årligen ut 27 135 ton koldioxid och är därmed den största utsläpparen av 

koldioxid i Kalmar Län enligt newsworhtv.se. Vid nordostliga vindar förs utsläppen till stor del över vårt 

område. 

Enligt Boverket ska all planläggning ta hänsyn till miljö- och klimataspekter enligt plan- och bygglagen. 

Begreppet klimataspekter inrymmer såväl klimatpåverkan som klimatanpassning. Planeringen ska sträva efter 

att minska riskerna för negativ påverkan från buller och luftföroreningar. Grönområden kan fungera som 

infiltrationsytor för regnvatten och luftrening. 

I Luftkvalitetsförordningen finns miljökvalitetsnormen för luft. Dessa ska följas vid planläggning enligt PBL 

(Plan- och Bygglagen) och av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att följa normerna. 

Miljöbalken kap 5 anger miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet, luft och buller och sätter tydliga gränser 

för vad som kan anses vara goda miljöförhållanden. I kommunens översiktsplan ska relevanta 

miljökvalitetsnormen redovisas med uppgift om exempelvis kvävedioxid och partikelnivåer, bullernivåer osv. 
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Det grönområde som nu avses bebyggas mellan Stenbocks Väg och Fredrikslundsgatan utgörs av ett planare 

område med tidvis vattenfylld mark samt lägre åsformationer och stora flyttblock. Relativt stora 

nivåskillnader finns i området. 

Vegetationen består mestadels av tall och ädellövträd som ek och bok samt björk. 

I området finns ett rikt fågelliv med bl a häckande hackspettar såsom spillkråka och gröngöling samt stor 

mängd småfågel till exempel mesar, finkar och även trastfåglar. 

Grönområdet ger möjlighet för barns spontana aktiviteter - kojor byggs och många spännande stigar finns för 

upptäcktsfärder. 

I anslutning till grönområdet finns en välskött fotbollsplan som ofta används och då även för tex brännboll. 

På vintern används den branta backen i anslutning till fotbollsplanen flitigt som pulkabacke. Grönområdet 

inbjuder till lokalnära naturupplevelser för både barn och vuxna. 

I Nybro 2040 Fördjupad översiktsplan anger kommunen många argument för att behålla denna typ av 

grönområde enligt nedanstående formuleringar hämtade ur översiktsplanen: 

 

Punkt 2. Framtidsbild 2040 i Fördjupad översiktsplan Förtätning 

”Att förtäta en stad kräver en långsiktig planering med fokus på att bevara kvaliteter och funktioner som till 

exempel grönytor, parker och viktiga stråk” 

 

I invånardialoaen framkom att nvbroborna värnar om den tätortsnära grönskan. I ett förändrat 

klimat behövs också gröna områden för att hantera ökande nederbörd. Förtätningen ska därför 

inte ske på bekostnad av stadens övergripande arön- och blåstruktur”. 

 

Reglerande ekosystemtjänster 

”Bland de reglerande ekosystemtjänsterna finns specifika tjänster som naturen tillhandahåller. Här finns 

exempel på rening av luft och vatten, reglering av klimat lokalt och globalt med mikroklimat inom staden och 

koldioxidinbindning, bullerdämpning, återföring av näringsämnen och pollinering” 

Stadens grön- och blåstruktur som parker, natur och vattendrag värnas 

”1 ett förändrat klimat behövs stadens blå och gröna ytor också för att hantera konsekvenserna av 

översvämningar och värmeböljor”. 

”Stadens gröna och blå ytor ska fungera väl, för både den biologiska mångfalden och människor. Särskilt 

viktiga är miljöerna kring våra vattendrag, gamla tallskogar, områden med grova lövträd och torra, blomrika 

marker” 

 

Punkt 3. Fokusområden i Fördjupad översiktsplan Det enkla småstadslivet 

”Det är viktigt att det finns platser för barnen där de kan leka och umgås. Kvaliteter som tilltalar barn, till 

exempel skogspartier, lekplatser och bollplaner ska finnas med en bra spridning i staden”. 

Aktiv fritid i stimulerande miljöer 

Naturområden och vatten 

”Det är viktigt med tillgängliga och tätortsnära naturområden. De inbjuder till vardagsmotion, promenader 

och barns lek. Dessa ska vara tillgängliga för boende i närområdet och för de som passerar genom dem. I 

större skogsområden ska det vilda vara en naturlig del och spännande geologi och gamla och döda träd tas 

till vara och framhävs”. 

”Naturområden ska ha kvar sin naturliga prägel och ska genom sin struktur vara naturliga mötesplatser och 

lekplatser”. 

Lokalklimat och Luftrening 

”1 tätbebyggda områden kan grönska och i synnerhet träd med stor lövyta fånga upp partiklar och i viss mån 

filtrera luftföroreningar”. 



12 
 

   
 

I Nybro kommuns Hållbarhetsbedömning framförs följande: 

”Nybro stads gröna och blåa ytor har stor betydelse för människorna som lever där. Många av de 

ekosystemtjänster som människor är beroende av att naturen bistår med utgår från stadens natur som skogar, 

vattendrag, parker och träd. Särskilt viktiga är de ekosystemtjänster som kan motverka klimatförändringarna 

genom kolbindning men också anpassning till klimatförändringarna”. 

”Detta görs främst genom att klimatanpassningsvtor bibehålls. De klimatanpassningsvtor som föreslås i 

planen bedöms inte vara tillräckliga för att hantera mycket stora nederbördsmängder. Det är angeläget att 

stadens grön- och blåstruktur är fördelad över större delen av staden och tillgänglig för de allra flesta”. 

”Planens ambition om förtätning eller expansion av bebyggelse i och kring staden är svår eller omöjlig att 

genomföra utan att befintlig grönstruktur påverkas. Detta kan ge negativa effekter på många av de faktorer 

som nämnts ovan. Grön- och blåstrukturen kan påverkas negativt, samband kan kapas, områden krymper i 

storlek och riskerar därmed att förlora en del av sina funktioner eller att kvaliteter inom enskilda områden 

påverkas negativt”. 

”Vid oförsiktig exploatering där särskild hänsyn inte tas till kvaliteterna som grön- och blåstrukturen 

bidrar med så finns risk för stor negativ påverkan särskilt på biotopkvaliteter, möjligheter till 

klimatanpassning, omhändertagande av vatten och på rekreation”. 

”Det är av stor vikt att den blågröna struktur av vegetation och vattenområden som behöver finnas kvar 

eller utvecklas, för att bidra till hållbarhet och motståndskraft mot klimatförändringar, värnas”. 

”Det finns en stor risk att den grönblå infrastrukturen exploateras vid förtätningsprojekt och med det en 

risk för att strukturer som tillhandahåller ekosystemtjänster minskar eller försvinner!” 

I Länsstyrelsens remissvar anges följande: 

”Länsstyrelsen vill lyfta fram att ordet ”förtätning” behöver utvecklas och kopplas till blågröna strukturer 

som behöver bevaras i tätorten och inte hotas genom att byggas bort genom förtätning”! 

”Meningen med blå-gröna strukturer är att bromsa och rena dagvatten” 

”Vid förtätning behöver man planera så att påverkan på den befintliga grön- och blåstrukturen blir så liten 

som möjligt men även med hänsyn tagen till viktiga ekosystemtjänster som exempelvis möjligheter till 

klimatreglering”. 

Våra argument mot exploatering av området: 

Grönområdet kan förbättra klimat- och luftkvalitet genom damm- och stoftrening. Urban vegetation kan bidra 

till att rena luften - fungera som lungor - genom att träd och gröna ytor binder koldioxid och producerar 

syrgas (Boverket 1994). 

Grönområden fungerar som kolsänkor (områden som lagrar kol - koldioxid binds i marken) och bidrar till att 

filtrera bort luftföroreningar och partiklar. 

Träd i anslutning till trafikleder är ett effektivt hjälpmedel för att minska stoftspridning o blir effektivare ju 

fler träd det finns (Bucht&Persson). I en hektar blandad lövskog kan cirka 15 ton stoft samlas upp per år 

(Bramryd&Fransman). Applicerat på grönområdet vid Stenbocks väg - Fredrikslundsgatan innebär detta 45 

ton stoft per år. 

Relationen mellan hårdgjorda och vegetationsklädda område, vegetationens sammansättning samt hur 

vegetationen är belägen är faktorer som påverkar den renande förmågan (Boverket 1994). 

Grönytor kan också användas för att fördröja dagvatten, genom infiltration i marken. 

Grönområdet har således många viktiga funktioner: 

- renar luften 

- dämpar buller 
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- utgör kolsänka 

- tar hand om dagvatten 

- bevarar den biologiska mångfalden 

- fungerar som lek- och rekreationsområde för barn och vuxna. 

 

Grönområdet mellan Stenbocks Väg och Fredrikslundsgatan är således mycket viktigt att bevara ur klimat- 

och miljöhänsyn samt ur ett barn- och rekreationsperspektiv. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Planering bygger på en mängd avvägningar och planen innehåller ställningstaganden som innebär 

målkonflikter. En av planens övergripande inriktningar är förtätning, vilket syftar till att inte sprida ut staden 

på en större geografisk yta för att nå det övergripande målet om en sammanhållen stad. I de fall där det finns 

värden i form av grönområden vägs dessa mot andra motstående intressen och värden, såsom bostäder. 

Bostadsytans läge gör eventuell framtida exploatering lätt att ansluta till befintlig infrastruktur. Grad av 

exploatering är en fråga för vidare utredning i ett detaljplaneskede. Hela den yta som är markerad för bostäder 

i planförslaget är inte aktuell för bebyggelse, utan även sparade naturvärden, vägar och dagvattenhantering 

ryms där.  

Inkomna synpunkter via webbformulär 
 

1. "Se gärna till att hålla cykelbanorna rena från snö på vintern. Det händer väldigt ofta att man får 

cykla på gatorna el ta bilen till jobbet, det är väl inte så ni vill ha det? Ett förslag är att ploga 

cykelbanorna från ytterområdena in till city först innan man kör runt i ytterområdena, för man vill ju 

in till city el rakt igenom typ.  Som det är nu är det inte bra.." 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Synpunkten noteras och vidarebefordras till berörd enhet. Drift och underhåll hanteras inte av fördjupad 

översiktsplan.  

 

2. "Laddinfrastruktur, det nämns i översiktsplanen laddning för elbilar, Nybro behöver även 

snabbladdare strategiskt placerade runt staden, i närheten av riksväg 31 och 25. Glasrondellen, 

kanske pendlarparkeringen vid västra infarten. Men även fler vanliga laddare på minst 11kw. det 

borde mer vara krav att alla parkeringsplatser vid bostadshus SKA ha möjlighet att ladda elbil." 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Synpunkten noteras. Exakt placering och utbredning av laddinfrastruktur är inte en fråga för fördjupad 

översiktsplan.  

 

3. "Om vi ska öka miljön och minska luftföroreningar och göra det säkert för barn och utöka cykeltrafik 

MÅSTE storgatan genom åter igen öppnas för cykeltrafik i BÅDA riktningar och biltrafik genom 

centrum FÖRBJUDAS. Både för miljöns skull och de boendes skull. Nybro har många centrala 

parkeringar som duger utmärkt, det behövs inte drive in till butikerna. Miljön MÅSTE komma före 

LATHET Att folk inte handlar i våra butiker i centrum beror på utbudet, man orkar gå från 

parkeringar till köpcentrum i Kalmar." 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Frågan om biltrafik på Storgatan hanteras av kommunfullmäktige och är inte en fråga för fördjupad 

översiktsplan.  
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4. “Bakom Symfonivägen 20 där tomter planeras finns en fångstgrop från 1600-1700 tal vilken vore 

synd att ta bort och bör bevaras.Boende blev även lovade att det inte skulle byggas något mer där då 

det är för nära vattnet.”  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Ingen tjänsteperson kan ge löften om att markanvändningen inte ska förändras. Planeringen av bostäder 

behöver ta hänsyn alla eventuella fornlämningar i ett detaljplaneskede.    

 

5. "Som jag förstår det så planeras nya bostadstomter inne i Hanemåla och Fredrikslund. Detta tycker 

jag och min familj är synd då det är de små grönområdena som Hanemåla sin charm och lugn. Vi 

tycker det är bättre att behålla utrymmena som finns mellan tomterna idag och istället anlägga nya 

kvarter i utkanten om det måste till fler tomter. Va rädd om Hanemålas mysiga känsla och bevara 

våra små gräsplättar och lekplatser!" 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Området lämpar sig väl för bostäder genom närhet till befintlig infrastruktur. De utpekade områdena är i linje 

med planens övergripande strategier, där det till exempel kan bidra med mer blandad bebyggelse. Lekplatser 

som tas i anspråk ska ersättas av en större mötesplats i Hanemåla.  

 

6. “De gulmarkerade ytorna i pukeberg, i synnerhet runt symfonivägen är inte lämpliga för ytterligare 

bebyggelse. Det kommer att begränsa tillgängligheten till skola och natur för redan boende i 

området. Det kommer även att förändra de förutsättningar som vi hade när vi valde att bygga hus i 

området.”  

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Tillgången till offentlig service, såsom skola, bedöms inte försämras i och med en bostadsexploatering. 

Befintliga vägar, och gång- och cykelvägar är inte planerade att förändras utav en bostadsexploatering.  

 

7. "Ser ett förslag på att ev ersätta cykelvägen mellan gårdsvägen och madesjövägen. Jag bor ganska 

nära och ser hur flitigt den används av alla kategorier. Den cykelvägen används i dagsläget väldigt 

frekvent av cyklister till och från arbete, cyklande barn till skola, promenerande och inte minst 

cyklande och lekande barn,  för att slippa ha barnen i trafiken. Det skulle vara synd om den försvann. 

Denna cykelväg fungerar idag nästan som en lekplats för barnen runtomkring den. Dom cyklar, åker 

inlines, bygger kojor m.m. Skulle den försvinna bör ni samtidigt planera en lekplats med möjlighet 

inlines-åkning och liknande Det vore väldigt tråkigt att förlägga en bilväg rakt igenom ett villaområde 

och klippa av områden från varandra. Barn som idag kan gå själva, skulle inte ha möjlighet att röra sej 

på egen hand. Dessutom känns det som vägen kommer gå nästan på trädgårdarna som ligger utmed 

dagens cykelväg. Dom husen kommer i så fall få väg på båda sidor om sina hus. Ja, listan kan nog 

göras hur lång som helst. Jag ser gärna att denna cykelväg får vara kvar som den är och inte ersättas 

av en väg som klipper sönder hela madesjö." 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Etableringen av en väg mellan Gårdsvägen och Madesjövägen syftar till bättre koppla samman Madesjö och 

övriga Nybro stad. En tydlig separation mellan motorfordon och oskyddade trafikanter ska fortsatt finnas och 

vägen ska utformas för att medge enbart låga hastigheter. Vägen ersätter inte gång- och cykelvägen utan 

kompletterar funktionen.  
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8. ”Hej. Önskemålet vore ju att i förlängningen inte göra en sammankoppling mellan det eventuella 

utbyggandet av tomter i hagnabo och symfonivägen. Fortsätt med tankarna om friluftsliv och 

aktivitetsutbyggandet i svartbäcksmåla. Det är den viktigaste delen för att locka folk mot Nybro.” 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Planförslaget syftar inte att göra en sammankoppling mellan Hagnebo och Symfonivägen.  

Mejlsynpunkter: 
”Förslaget på ny översiktsplan där många av Nybro tätorts grönområden föreslås bebyggas är mycket 

beklagligt. En snabb googling om hälsa och bostadsnära grönområden: 

• Grönska främjar hälsa och välbefinnande 

• Grönska minskar risk för hjärt- och kärlsjukdomar 

• Grönska stimulerar fysisk aktivitet och återhämtning 

• Smartare och friskare barn med natur 

Samtliga fyra punkter ovan är rubriker på Boverkets webb och syftar på bostadsnära grönområden. Källa: 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/ekosystemtjanster/naturen/valbefinnande/ 

Några andra rubriker, plockade från Karolinska institutets webb: 

• Naturen är en viktig resurs för återhämtning 

• Grönskan ska helst finnas runt husknuten 

Texterna är även publicerade i Medicinsk Vetenskap nr 3/2018. Källa: https://ki.se/forskning/de-ser-nyttan-

med-naturen 

Jag kan rekommendera er att lyssna på Folkhälsomyndighetens webinarium ”Vardagsnära natur – bra för 

folkhälsan” den 30 mars kl 11:00 – 11:45. Info om innehåll samt anmälan: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/220330-vardagsnara-natur--bra-for-

folkhalsan/ 

Jag är född, uppvuxen och boende på Granvägen 3. 

Under min uppväxt klättrade vi ungar i grannskapet på alla stenarna som fanns i skogen. Vi hade till och med 

namn på stenarna för att snabbt kunna avgöra vart vi skulle styra kosan. Vi lekte tjuv och polis eller indianer 

och cowboys i skogen. Vi byggde kojor. Vi plurrade i smältvattnet på vårarna när skogen blev sank och kom 

hem med dyngsura gummistövlar, men var oftast tillbaka i skogen innan stövlarna hunnit torka. Där 

Blomstervägen nu ligger var det om vårarna ett stort (i våra ögon oändligt) område med smältvatten som vi 

följaktligen kallade för Söderhavet. 

Idag (52 år gammal) klättrar jag inte längre på stenar. Men jag sitter om somrarna på baksidan och tittar ut 

över den lilla skogen och njuter. Att under sommarkvällarna höra koltrastens flöjtande skänker ren lycka. 

När det inte är tillräckligt varmt för att sitta ute så får jag nöja mig med att sitta vid köksbordet och titta ut. 

Även det skänker ett lugn – eller som det står på KI:s webb, länken ovan: ”naturliga miljöer minskar negativa 

känslor och stress, och ökar positiva känslor, mental återhämtning och prestation”. 

Jag har under pandemin jobbat hemifrån och många gånger har jag mellan Zoom-möten eller istället för 

kafferast gått ut tio minuter i skogen, eller vid arbetsdagens slut för att släppa tankarna på allt som ska göras 

på jobbet. Jag går flera gånger i veckan bort till fotbollsplanen, uppför pulkabacken, genom skogen uppe på 

backen bort till Fredrikslundsgatan. Vänder, går – fortfarande genom skogen – uppe på backen, sedan nerför, 

genom lite sank mark bort till Stenbocks väg. Vänder igen, åter till fotbollsplanen och vidare hem. Tittar på 

stenarna där vi klättrade som barn och ler inombords vid tanken. 



16 
 

   
 

Denna vinter har jag även ibland gått bort till fotbollsplanen när det är månsken eller stjärnklart och njutit av 

det relativa mörkret – det är i vart fall inga gatlampor som lyser direkt där. Jag står i mörkret och tittar på 

stjärnhimlen och förundras. 

Jag vill absolut hålla med de vetenskapliga undersökningar som kommit fram till att bostadsnära 

grönområden minskar stress och ökar positiva känslor, och den stimulerar till lek och fysisk rörelse hos både 

barn och vuxna. 

Så än en gång: bygg inte bort Nybros grönområden! 

PS: Det finns fladdermöss i skogen mellan Granvägen och Tallvägen. Vi brukar se dem i skymningen om 

sommarkvällarna när vi sitter ute på baksidan. De är ju fridlysta och är också en anledning till att bevara 

grönområdena.” 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Planen har en inriktning mot förtätning i syfte att inte sprida ut Nybro stad på en större yta. I planförslaget 

förekommer utpekande av grönområden. Under arbetet med planen har värdefulla grönområden i staden 

identifierats och vägts mot behovet av bostäder. Planförslaget är ett resultat av det arbetet.  

 

”Hej. 

 

Jag har kollat på översiktsplaneringen och försöker förstå om ni planerar att bygga fler bostäder på ytorna 

bakom skördevägen- på de tomma ytorna bredvid cykelbanan? 

Såg att det stod någon skylt där om utveckling. 

 

Ni menar väl inte på fullaste allvar att vi som bor här nu och trivs med läget ska behöva få hus byggda bakom 

vårat där det för närvarande är träd? 

 

Ska ni även offra lekplatsen åxå då som ligger här bakom? 

 

Isåfall tycker jag ni resonerar helt fel! För oss som bor här så är det väldigt trevligt med lite skogsparti vid 

cykelbanan som delar av lite mellan husen. 

 

Ska ni börja bygga bakom vårat så kommer iallafall inte jag att stanna kvar här längre. 

 

Ni kanske ska göra en förfrågan hos de som bor här nu innan ni kommer med såna där dumma planer. Vi kan 

väl försöka behålla någon form av natur i Hanemåla” 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Planen har en inriktning mot förtätning i syfte att inte sprida ut Nybro stad på en större yta. Området har 

bedömts lämpligt utifrån koppling till befintlig infrastruktur med möjliga anslutningar från Räfsarevägen och 

Tröskarevägen. Omfattning av eventuell bebyggelse ska utredas och hanteras närmare i ett detaljplaneskede 

där det finns möjlighet att yttra sig om områdets framtida utformning.  

 

”Hej! 

Vi ser att ni vill ha synpunkter på översiktsplan för Nybro. 

 

Vi vill att ni ändrar planen för kvarteret Brunkullan, så att det bara kan byggas bostäder på dessa tomter. 

 

Blanda inte företag och industrier i bostadsområden. Det finns ju flera industriområden i Nybro, där företag 

kan hänvisas till. 
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Vi är väldigt rädda om vårt bostadsområde och vill inte att det skall utsättas för onödig biltrafik eller buller, 

som försämrar miljön för oss. Det är viktigt ur miljösynpunkt. 

 

På Peder Djups gata cyklar många barn till skolan och vi är rädda om dem. 

De cyklar i klungor som barn gör och då är bilarna en fara för dem. 

 

Tacksam för att ni vill ta vara på våra synpunkter när ni planerar för vår fina stad.” 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Fördjupad översiktsplan för Nybro stad hanterar inte den aktuella fastigheten.  


