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Agneta Ericsson och Lotta Lamke på
Kalmar läns museum skrev i februari
2006 en byggnadsantikvarisk rap-
port över Nybros stadsdelar som heter
”Nybro stadsdelar, Kulturhistoriska
beskrivningar av 11 stadsdelar i Nybro
stad, Nybro kommun, Småland”. I
denna rapport  nns en kronologisk 
översikt över Nybro stads utveckling
som ger en bra historisk bakgrund.
Texten nedan är hämtad ur denna rap-
port.

1824
Garvare Hindric Nyberg anlägger ett
garveri vid Lortbron på gränsen mel-
lan Madesjö kyrkoherde boställe och
Göljemåla gård vid det som idag är
Nybro torg.

gård och omfattar 37 tomter. Nästan
alla är bebyggda. 297 personer bor i
köpingen som redan utmärker sig som
en hantverksstad. Här  nns 45 hant-
verksmästare fördelade på 18 yrken.

1873
Stationshuset byggs efter ritningar av
arkitekt Kumlin.

1874
Den 8 augusti invigs järnvägen Kal-
mar – Emmaboda.

1876
Invigning av järnvägslinjen Nybro
– Sävsjöström. Stadfästande av bygg-
nads- och brandordning. Ny karta och
förslag till tomtindelning upprättas
av förste lantmätaren N F Liedbäck.
Mer mark hade inkorporerats norr
om Långgatan, järnvägsområdet hade

1845
Första kartläggningen av lägenhet1

Nybro utförs av kommissionslantmä-
taren C J Lidman. Enligt kartan fanns
fem tomter bebodda av hantverkare,
industriidkare och en apotekare.

1863
Nytt förslag till tomtindelning upprät-
tas av förste lantmätaren C J A Magnét
inför köpingsbildningen.

1865
Lägenhet Nybro blir köping den 3
februari. Magnéts tomtreglering fast-
ställs. Marken kommer från Göljemåla
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tillkommit och byggnads- och brand-
ordningen krävde anpassningar.

1880
Nybro skiljs från Madesjö och blir
egen kommun.

1881
N F Liedbäcks uppgjorda förslag till
ny tomtindelning stadfästs. Nu  nns 
sammanlagt 70 tomter och områden i
Linnéaparken och Brunnsparken har
införlivats.

1882-83
Starten för Nybro kallvattenkuranstalt,
senare Nybro Brunn och Badanstalt.

BADHUSPARKEN
LINNEASJÖN

Nybro stads utveckling

1. Begreppet lägenhet förekommer även inom fastighetsrätten och avser mindre eller större jordegendomar. Källa: Wiki-
pedia, den fria encyklopedins hemsida.
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1895
Villor avsedda för kurortens gäster
börjar byggas. Skogshyddan 1 och 2,
villa Beijer, So a, Hjalmar och Oskar. 

1904-18
Arbetet med en ny stadsplan. Hela
Göljemåla gård och Kvarnaslätt har
införlivats vilket har gett tillgång till

1930
Inkorporering av Fagerslätten och del
av Prästskogen.

1931
Förslag till utvidgning och revidering
av Nybro stadsplan upprättas av Th
Bergentz, arkitekt vid Kungliga Bygg-
nadsstyrelsen.

marken på de områden som idag kal-
las Grönvägsområdet och Östermalm
(249 ha) samt områden vid Flyebo
och Transtorp. Förslaget upprät-
tades av kommissionslantmätare O
Götherström. Förslaget diskuterades
under  era år och reviderades 1912 av 
stadsarkitekten i Kalmar J Fred Olson.
År 1918 stadsfästes förslaget. I planen
kan man se klart stadsmässiga drag,
som särskiljande av olika verksam-
hetsområden och tomter för allmänna
byggnader. Stadskärnan förblir oför-
ändrad. Ny bebyggelse placeras på
inkorporerad mark runt centrum och
längs med Kalmarvägen, medan nya
industrier förläggs utmed järnvägen.

1930-talet
Området Södra Nybro börjar utvidgas
söderut. Gränsen går i en linje Skåne-
gatan – Västerängsgatan.

1932
Den förste januari blir Nybro stad.

1933
Th Bergentz stadsplaneförslag av år
1931 fastställs.

1934
Nybro kyrka, efter ritningar av J Fred
Olson, invigs. Th Bergentz utarbetar
en ändring av Nybro stadsplan.

1935
Stadshuset med hotell byggs.

1938
Th Bergentz stadsplan fastställs.

1939
Stadsplan för centrala Nybro upprättas
av stadsarkitekt G Gerdsiö.

1940-talet
Fortsatt utvidgning av Södra Nybro.
Nu går gränsen vid Möregatan. Egna-
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hemsområdet Myrdalen börjar bebyg-
gas.

1941
Inkorporering av delar av Flyebo (bl a
Emmatorp), Transtorp och Hanemåla.
Totalt förfogar kommunen nu över
665 ha.

och Ringvägen. I Madesjö byggs
nya villaområden norr och söder om
kyrkbyn. Flerfamiljshus uppförs på
Dr Sandbergs gata och i östra delen av
Paradisområdet. I slutet av 1950-talet
byggs de första punkthusen i Emma-
torp.

1954
Inkorporeras från Madesjö del av
Idehult nr. 2, del av Madesjö nr. 3,
Hanemåla, Smedstorp, Harstenslycke,
del av Transtorp och Persmåla samt
Flyebo.

1945
Stadsplan för de norra och östra de-
larna av Nybro upprättas av stadsarki-
tekt G Gerdsiö.

1949
G Gerdsiös stadsplan fastställs.

1950-talet
Flera bostadsområden utvidgas eller
börjar bebyggas. Ett nytt område som
får sin första bebyggelse är Fredriks-
lund. Södra Nybro utvidgas till grän-
sen Smålandsgatan, Hallandsgatan

1956
Stadsplan för centrala Nybro upprättas
av stadsarkitekt N E Larsson.

1960-talet
Stora förändringar av Nybro centrum.
Äldre bebyggelse rivs eller  yttas.  
En ny tomtindelning görs. I kvarteret.
Jupiter byggs  erläkarstationen och 
biblioteket. Mittemot i kvarteret Tor
byggs Folkets Hus. Hanemålaområdet
börjar byggas ut på allvar. I Madesjö-
Idehult utvidgas villaområdet.
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1969
Nybro blir centralort i Nybro storkom-
mun.

1970-talet
Kvarteret Lönnen rivs och ett nytt va-
ruhus byggs. Stora områden i centrala
delarna blir rivningstomter. Villabe-
byggelsen i Hanemåla, Fredrikslund,
Madesjö-Idehult och Idehult utvidgas.
Nya villaområden tillkommer vid Åk-
rahäll och Pukeberg.

1971
Ny stadsplan för centrala Nybro.

1980-talet
Pukebergsområdet utvidgas. Fler-
familjshus byggs i Hanemåla by. I
kvarteret Korgmakaren rivs den äldre
villabebyggelsen och nya  erfamiljs-
hus uppförs.

1990-talet
Idehultsområdet utvidgas.

2000-talet
Nya  erfamiljshus i kvarteret Borg-
mästaren, Skräddaren och Venus.
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