
Nybro 
Nybro är en industri och verkstadsstad beläget i östra Småland. Näringslivet i Nybro kommun 
är väldigt ensidigt med en stor majoritet av arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. I 
Nybro kommun har folkmängden legat runt 20 000 invånare de senaste 50 åren. De senast 10 
åren har folkmängden minskat stadigt. Det finns många möjligheter till en rik fritid i Nybro, 
speciellt inom sport och friluftsliv. Föreningslivet i staden är väldigt aktivt, det finns alla 
sorters föreningar. Nybros främsta boendekvaliteter är billiga bostäder och närheten till 
naturen. Största turistattraktionen är glastillverkningen och försäljningen hos Pukebergs- och 
Nybro glasbruk.  
 
Gröna lungan 
Genom Nybro stad sträcker sig ett grönområde från nordväst till sydost. Detta område kallas 
av kommunens tjänstemän för Gröna lungan. Grönområdet har formen av två kilar som möts i 
de centrala delarna av Nybro. Gröna lungan utgörs till största delen av ett vattendrag och dess 
omgivande natur. Den totala längden på området är ca 7 km och bredden varierar från  1,2 km 
till endast 15 meter. De mest centrala delarna av Gröna lungan kallas Gröna hjärtat. 
 
Planområdet har delats in i åtta olika delar för att underlätta arbetet.  
 
Delområde 1 – Rismåla 
Området består till största delen av barrskog, men det finns även lite lövskog. I den norra 
delen finns en sjö vid namn Rismåla göl. I områdets östra del finns ett våtmarksområde som 
heter Gåsamaden. I områdets södra del finns en plats som kallas Mariegrop som är ett 
geologiskt intressant område och där finns också ett lekplatsområde.  
 
Delområde 2 – Sveavallen 
I områdets västra del finns tre olika huvudfunktioner, ett särskilt boende, grusplanen 
Sveavallen och Fagerslättsskolan. Trots att området ligger ganska nära stadens centrum är 
naturen förvånansvärt orörd. Växtligheten består både av barr- och lövträd. Precis mitt i 
området rinner bäcken fram.  
 
Delområde 3 – Svartgöl 
Området Svartgöl ligger väldigt centralt i staden, lite norr om centrum. I området bildar 
bäcken en sjö vid namn Svartgöl. Runt sjön finns en parkanläggning. Parken har karaktär av 
stadspark på den västra stranden och mer naturlik karaktär på den östra. Det är en väldigt 
fridfull plats trots att den ligger mitt i staden. 
        
Delområde 4 – Centrum 
Delområdet centrum utgörs av de västra och södra delarna av Nybros stadskärna. Bolanders 
bäck rinner igenom områdets västra del. Pga. olika fysiska åtgärder såsom vägar, 
överbyggnader, staket och liknande är det dock svårt att se att det går ett vattendrag genom 
centrum. I områdets södra del finns järnvägsstationen och dess bangård. Det förekommer inte 
mycket grönska längs med bäcken när den passerar centrum vilket gör att grönstråket får ett 
avbrott.  
 
Delområde 5 -  Joelskogen 
Strax söder om centrum vidgas grönstråket till en lantlig stadspark. Detta område kallas för 
Badhusparken och Joelskogen. Området består nästan till en tredjedel av en sjö, Linneasjön. 
Den norra delen av Linneasjön utgörs av en våtmark som kallas Maden. Det finns sporthall, 
simhall och bowlinghall i Badhusparken som har parkkaraktär medan Joelskogen har 
skogskaraktär. I södra delen av Joelskogen finns ishall, idrottsplats och camping.  



 
Delområde 6 – Thebacken 
Thebacken är en platå på en höjd och förr var en viktig mötesplats med bl.a. dansbana. 
Naturen runt Thebacken består mestadels av lövskog bl.a. mycket hassel och körsbär. Bredvid 
Thebacken ligger Qvarnaslätts hembygdsgård och söder om den ligger kyrkogården.  
 
Delområde 7 – Pukeberg 
Delområde Pukeberg är ett kultur-, handels- och bostadsområde. Området domineras av 
Pukebergs glasbruk där man tillverkar och säljer konstglas, lampor och möbler. I områdets 
västra del finns en del bostäder. Eftersom det är ett verksamhetsområde är naturen inte så 
omfattande.  
 
Delområde 8 – Svartbäcksmåla 
Svartbäcksmåla är ett stort skogs- och rekreationsområde. Här finns en skidbacke, fem 
längdåkningsspår och fyra preparerade motionsspår. Svartbäcksmåla naturstig och 
vandringslederna Dacke- och Grönmoleden går genom området. Flera fotbollsplaner, 
orienteringsklubbens klubbstuga och 22 kolonilotter finns här också. I den östra kanten rinner 
S:t Sigfridsån. Naturen i Svartbäcksmåla består nästan uteslutande av barrskog, längs med ån 
finns dock lite lövskog.  
 
Uppgift 
Önskemål om att skydda Gröna lungan från exploatering finns, samtidigt som det i 
kommunen också förekommer andra behov. Olika intressen har väldigt olika önskemål om 
Gröna lungans framtid. Detta leder till att det finns en intressekonflikt om hur Gröna lungan 
skall användas. Frågan är alltså hur Gröna lungan skall användas i framtiden dvs. vilka 
områden som bör skyddas och vilka områden som kan exploateras. 
 
Intervjuer 
Under arbetets gång har jag gjort över 30 intervjuer. Det bestående intryck jag har fått av 
intervjuerna är att Gröna lungan engagerar väldigt många i Nybro. Nybroborna verkar överlag 
vara väldigt rädda om alla sina grönområden och sina träd i synnerhet. En hel del är dessutom 
väldigt rädda för förändringar, speciellt byggnationer. Åtskilliga ser ingen anledning att bygga 
någonstans överhuvudtaget. Om de flesta fick som de ville skulle man inte bygga någonstans 
utan snarare utöka grönområdenas arealer. Kvantitet verkar vara viktiga än kvalitet. Det är 
inte konstigt att en död hand har lagts över Gröna lungan eftersom det är så många som har 
åsikter om just detta område. Men det finns även de som är bekymrade över Nybros framtid 
och som anser att man måste kunna erbjuda folk det som saknas i Nybro. Det som saknas är 
främst attraktiva hyresbostäder samt kultur- och nöjesliv. Om man inte kan tillgodose dessa 
behov kommer staden inte ha någon framtid alls. Dessa personer anser att för stadens bästa 
måste man kanske offra lite grönområden.  
 
Varför behålla Nybros Gröna lunga  
Gröna lungan är viktig för den biologiska mångfalden av växter och djur i Nybro stad. Den 
fyller också en annan funktion som är viktig för staden, den förbättrar luften och klimatet. 
Grönstrukturen kan utnyttjas för Nybros tekniska försörjning t.ex. för rening av dagvatten 
eller återföring av komposterbart avfall till naturen. Mycket av Nybros dagvatten går orenat ut 
i bäcken och sjöarna, detta vatten skulle kunna renas med hjälp av grönstrukturen. Gröna 
lungan har kulturhistoriska och estetiska egenskaper som man bör vara rädd om. Den speglar 
också stadens utveckling, staden grundades ju eftersom läget där bäcken och vägen korsade 
varandra var så bra. Många av de äldre industrierna använde också vattnet i bäcken för sin 
verksamhet. 



 
Grönområden är väldigt viktiga för människans psykiska och fysiska hälsa. Eftersom stadens 
kulturlandskap utgör vardagsnatur för snart 85 % av befolkningen i Sverige är det viktigt att 
bevara grönområden som ligger nära där människor bor och arbetar. Det är speciellt viktigt att 
barn och äldre har lätt att ta sig till ett grönområde och det har man i Nybro. Att Gröna lungan 
har en avlång form och sträcker sig genom hela staden gör också att både stadens norra och 
södra delar har nära till någon del av grönområdet. Gröna lungan är alltså viktig för Nybros 
växter, djur, miljö, kulturhistoria och Nybrobornas mentala och fysiska hälsa. 
 
Varför bygga i Nybros Gröna lunga  
När man ska bygga i Nybro så bör man bygga så centralt som möjligt och i närheten av 
befintlig bebyggelse. Detta för att minimera kostnaderna för nya trafik-,  vatten- och 
avloppsnät. En annan och ännu viktigare anledning är för att möjliggöra ett miljövänligt 
transportsystem i framtiden. Ett sätt att uppnå ett hållbart samhälle i framtiden är att minska 
vårt transportbehov. En centralt placerad bebyggelse kräver mindre biltransporter eftersom 
många transporter kan ske till fots eller cykel. Ju tätare staden är desto lättare är det också att 
få underlag till kollektivtrafik. Invånarnas tillgänglighet till olika målpunkter mätt i avstånd 
ökar också om man bygger centralt. Att bygga i Gröna hjärtat skulle kunna hjälpa till att skapa 
en tätare stad vilket är viktigt för en hållbar utveckling av staden. 
 
Planeringsproblem 
Det finns vissa planeringsproblem som egentligen inte är knutna till något speciellt område. 
Dessa problem kan man kunna lösa i vilket område som helst. Men frågan är, i vilka områden 
är det lämpligt att göra vad? Detta är problem som hela staden Nybro har och de behöver 
kanske inte ens lösas i Gröna lungan. Det kanske går att lösa vissa av frågorna på någon 
annan plats i staden. Här är de planeringsproblem som identifierats i Gröna lungan. 
 

• Den stora konflikten är naturvärden, kulturvärden, rekreationsvärden och estetiska 
värden mot exploateringsintressen. Det finns intresse från både privata fastighetsägare 
och det kommunala bostadsbolaget att bygga bostadslägenheter i attraktiva lägen i 
Nybro. Kan man bygga någonstans i Gröna lungan? 

• Det råder brist på restauranger och kaffeserveringar i Nybro idag. Kan man lägga 
restaurang och kaffeservering någonstans i Gröna lungan? 

• Den camping som finns i Gröna lungan idag, Joelskogens camping, är för liten. Dels 
är markområdet för litet och att det är så mycket träd på campingen gör också att delar 
av området inte går att utnyttja. Man har idag fem stugor för uthyrning, ett önskemål 
är att få bygga fem till. Frågorna är alltså, Kan campingen utvidgas? Ska campingen 
ligga där den ligger överhuvudtaget? Kan man hitta en annan plats till den? Är det 
viktigt med en camping i Nybro, eller ska man ta bort den och göra något annat på 
platsen? Ska man bygga ytterligare en camping istället för att bygga ut den som finns?  

• Det finns vissa platser i Gröna lungan som inte används till något speciellt idag. De 
fyller inte ens någon funktion som rekreationsområde. Detta pga. att de inte är 
attraktiva eller för att de är otillgängliga. Kan man använda dessa platser till något 
bättre? 

• Den norra och södra delen av Gröna lungan är idag dåligt ihopkopplade. I de centrala 
delarna av Nybro blir det ett glapp mellan den norra och södra delen av grönområdet. 
Detta beror på fysiska åtgärder såsom broar, överbyggnader, staket, brist på grönska 
m.m. Det är inte många som tänker på grönområdet som ett grönstråk utan snarare 
som en norrdel och en söderdel. Kan man knyta ihop den norra och södra delen bättre? 

• Skötseln av Gröna lungan är bristfällig på vissa ställen idag. Kan man förbättra den? 



• Grusplanen Sveavallen har varit föremål för exploateringsplaner. Ska den bebyggas? 
• Vid Svartgöl finns en stor öde parkeringsplan. Det har flera gånger diskuterats att man 

skall bebygga tomten. Men pga. de dåliga grundförhållandena har inget bygge blivit 
av. Ska man bebygga planen eller göra något annat, t.ex. en dammanläggning för 
dagvattenrening? 

• Godsbangården skall i framtiden flyttas ut ur stan. Detta frigör ett större markområde 
med mycket centralt läge. Idag finns det åtta spår på området, efter bangårdens flytt 
kommer det bara att bli tre kvar. Vad ska man då använda denna mark till? Skall den 
bebyggas eller införlivas med grönområdet?  

• Ishallen saknar idag tillräckligt med parkeringsplatser och parkering sker på tre 
rivningstomter på andra sidan gatan. Förslag finns på att bebygga rivningstomterna 
och anordna parkering på andra sidan gatan i anslutning till ishallen, men detta har 
mötts av motstånd. Ska tomterna bebyggas eller ska man ha parkering på dem även i 
framtiden? 

• Det finns önskemål om att bygga ut simhallen med en utomhusbassäng. Är det 
lämpligt?  

• Det finns också önskemål om att bygga ut sporthallen. Kan man göra det? 
• Idag ligger Linneasjöns badplats vid campingen. Förr låg det även en badplats på 

andra sidan sjön, vid Strandvägen. Förslag finns på att återigen lägga en badplats vid 
Linnéasjöns östra strand. Är det en bra idé? 

• Det saknas idag aktiviteter i Badhusparken. Finns det några attraktioner som skulle 
förbättra parken?  

• Thebacken används inte så mycket idag och det beror nog på att det ser så öde och 
vildvuxet ut. Ska man behålla Thebacken som den är eller göra något annat där? 

• Nedanför själva Thebacken finns ett större plant område som har varit timmerupplag 
men som idag står alldeles tomt och vildvuxet. Det ser väldigt tråkigt ut med den stora 
tomma planen. Finns det något annat man kan använda planen till? 

• Förslag finns på att anlägga en hundrastgård samt en djurkyrkogård i Svartbäcksmåla. 
Är det en bra idé? 

 
 
Planförslag 
I planförslaget har hänsyn tagits till olika planeringsförutsättningar t.ex. naturvårds- och 
kulturmiljöprogram. Även de åsikter som framkommit vid intervjuerna och på 
informationsmötet har beaktats. Dessutom bygger ställningstagandena på vad jag lärt mig 
under min utbildning samt till viss del på egna åsikter. 
 
I planförslaget föreslås sex platser där man skulle kunna bygga bostäder. Det föreslås flera 
nya gång- och cykelvägar i Gröna lungan samt en plats där man skulle kunna bygga en 
camping. Lämpliga områden för restaurang och kaffeservering föreslås också. Även andra 
mindre förändringar som förbättrar grönområdet presenteras t.ex. ny badplats, parkanlägning 
med dagvattendammar, boulebana, utbyggd lekplats m.m. För två områden rekommenderas 
att man skyddar dem genom att bilda naturreservat. För resterande delar av Gröna lungan 
rekommenderas att de tas med i den Fördjupade översiktsplanen / Översiktsplanen samt att en 
skötselplan upprättas för hela området. 
 
Vision 
I visionen har jag inte tagit hänsyn till de flesta Nybrobornas vilja utan bortsett helt ifrån den. 
Dessutom innehåller det flera stora och väldigt kostsamma förslag som kräver stora 



investeringar från kommunens sida. Dessa två saker gör att det här snarare är en vision än ett 
planförslag. Men det kanske kan bli verklighet om 20-30 år.  
 
Min vision är helt enkelt att man använder Joelskogen till något vettigare än som skog. Städer 
ska vara täta, då blir det liv i staden och man minskar transporterna. Därför tycker jag att det 
räcker gott med Badhusparken som rekreationsområde inne i staden. Mitt förslag är att flytta 
ut ishallen ut ur staden. På platsen där ishallen ligger flyttar man istället in gymnasieskolan. 
Friidrottsarenan behåller man, den kan ingå i gymnasiet och användas för idrottsundervisning. 
Campingen får ligga kvar, den ger liv och rörelse till området på sommaren när gymnasiet är 
stängt. Resterande del av Joelskogen bebygger man med bostäder. I kvarteret 
trädgårdsmästaren i centrum bygger man nya hus med affärer i bottenplan och bostäder 
ovanpå. Mot ån förstärker man grönstråket med en park. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


