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Nybro är en stad i ”Glasriket” i Små-
land, tillhörande Kalmar län. Nybro
stad fyllde 75 år 2007 men Nybro
kommun bildades inte förrän 1969
av Nybro stad, Alsterbro, Hälleberga
och Madesjö kommuner samt Oskars
och St Sigfrids församlingar2. Nybro
stad ligger 3 mil från Kalmar i öster,
17 minuter med direkttåg, och 8 mil
från Växjö i väster. Nybro stad är cirka
2600 hektar stort.

Bebyggelse-
struktur & arkitektur
Bebyggelsen i staden är till största
delen av villa- och trädgårdsstadska-
raktär. För några år sedan revs hus för
att de stod tomma men idag byggs det
som aldrig förr.

Stadsdelar
Nybro stad är indelad i 21 stadsdelar.
Mitt stadsmiljöprogram lämpar sig
främst för stadsdelen Centrum, då alla
stadsdelar har sin unika karaktär, men
för att visa på vilket sätt stadsdelarna
ser olika ut redovisas även en kort
beskrivning av de andra.

Karta med stadsdelsindelningen från den fördjupade översiktsplanen för Nybro
stad som antogs 2004.

SKALA

0 1000 meter

Stadsdelsindelning
1. Centrum 9. Hagnebo
2. Myrdalen 10. Madesjö kyrkby
3.Kungshall 11. Madesjö- Idehult
4 Kährs 12. Idehult
5. Paradiset 13.Rismåla
6 östermalm 14. Gåsamaden
7. Pukeberg 15. Flyebo
8. Södra Nybro 16. Åkrahäll

17. Fredrikslund
18. Smedstorp
19. Hanemåla
20. Joelskogen-
Thebacken
21. Svartbäcksmåla

Nybro stad

N

2. Källa: Nybro kommun (2007). Översiktsplan, Nybro kommun, Juni 2007.
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1. Centrum
Stadsdelen Centrum är själva kärnan
i Nybro stad. Här har alla byggnader
en småskalig men starkt stadsmässig
karaktär då de är sammanbyggda i
slutna kvarter och placerade i gatuliv.
Byggnaderna i centrum är uppförda
succesivt från tidigt 1900-tal och fram
till idag och är 2-4 våningar höga.
Storgatan passerar genom hela cen-
trum och övergår strax efter torget till
Hornsgatan.

Ortofoto över stadsdelen Centrum i Nybro stad.

Ortofoto över stadsdelen Centrum i
Nybro stad med Storgatan och torget
markerade.

Storgatan sett från öster.

Torget sett från öster.
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2. Myrdalen
Myrdalen är ett villaområde som be-
byggdes under 1930-, 40- och 50-talet
och är en produkt av folkhemstanken
som då rådde i landet. Det som karak-
teriserar Myrdalen är dess storlek och
det envisa upprepandet av villatom-
terna i raka kvarter.

3. Kungshall
I Kungshall  nns två karaktärer på 
bebyggelsen, i den södra delen, Em-
matorp, är det små friliggande hus på
tomter med oregelbundna former och i
den norra delen är bebyggelsen stor-
skaligt planerad med höga  erfamiljs-
hus uppförda på 1960- och 70-talet.

4. Kährs
Träindustrins verksamhetsområde.

5. Paradiset
I Paradiset  nns många villor men 
också en hel del byggnader med en
mer stadsmässig karaktär. Paradiset
kan delas in i tre tydliga karaktärer.
Närmast centrum ligger villor till-
komna under tidigt 1900-tal i jugend-
stil, därefter vidtar 1940- och 50 talets
bostadshus med bland annat funkisvil-
lor. I västra delen av Paradiset  nns ett 
 ertal  erfamiljshus som tillkom på 
1950- och 60-talet.

6. Östermalm
I Östermalm ligger bebyggelsen längs
med Storgatan som är en av Nybros
äldsta landsvägar. Storgatan är en av
de få gator som fortfarande har kvar
sin slingrande karaktär. Den äldsta be-

byggelsen är från slutet av 1800-talet
och alla husens entréer och grindar är
välkomnande placerade utåt Storgatan.
Övrig bebyggelse i Östermalm har till-
kommit succesivt under hela 1900-ta-
let och med oregelbunden tomtstruk-
tur.

7. Pukeberg
Pukeberg är en glasbruksmiljö med
gamla arbetarbostäder. Ny bebyggelse
i stadsdelen har medvetet utformats
för att passa in i bruksmiljön.

8. Södra Nybro
Södra Nybro är ett renodlat villaområ-
de. Inom stadsdelen har det tillkommit
nya delområden under hela 1900-ta-
let.  Alla områdena har speci ka karak-
tärer präglade av sin tids ideal.

9. Hagnebo
Hagnebo är nästintill oexploaterat, och
består idag till största delen av skog,
åkrar och beteshagar.

10. Madesjö kyrkby
Madesjö var fram till 1969 en egen
kommun, vilket är väldigt tydligt än
idag då centrum av Madesjö kyrkby
utgörs av kyrkan, prästgården, kyrk-
stallarna och skolan/sockenhuset från
1866. Närmast centrum uppfördes
först mindre bostadsbebyggelse och
med tiden har bebyggelsen kantats och
till stor del ersatts av villor och  erfa-
miljshus.

11. Madesjö- Idehult
Stadsdelen Madesjö-Idehult utgörs av



21

bostadsbebyggelse från tidigt 1900-tal
med stora oregelbundna tomter. Under
1940- och 1950-talet förtätades om-
rådet med  er villor med mer regel-
bundna tomter.

12. Idehult
De  esta bostadshusen i Idehultsom-
rådet är uppförda före 1950. Först av
torpbebyggelse och senare i början av
1900-talet av egnahemshus och under
1940- och 1950-talet, när staden växte,
av styckebyggda villor med stora
oregelbundna tomter och med mycket
lantlig karaktär. En stor del av stadsde-
len ingår i Rismåla naturreservat.

13. Rismåla
Redan under 1800-talet bebyggdes
Rismåla med torp och lägenheter och i
början av 1900-talet tillkom ett  ertal 
egnahemhus. Området förtätades yt-
terligare med friliggande villatomter
under 1960-talet. En stor del av stads-
delen ingår i Rismåla naturreservat.

14. Gåsmaden
Gåsmaden är helt oexploaterat och
består av naturmark. En stor del av
stadsdelen ingår i Rismåla naturreser-
vat.

15. Flyebo
Flyebo är nästintill oexploaterat med
undantag av Flyebo gård och Trans-
torpsgården. I övrigt är det naturmark i
hela området.

16. Åkrahäll
Åkrahällsområdet utgör ett tydligt ex-

empel på modernismens planläggning,
med tydlig funktions- och tra ksepa-
rerad stadstruktur. Områdets bostads-
bebyggelse uppfördes under 1960-,
70- och 80-talet och består till stor del
av låg och tät bebyggelse i form av
kedjehus.

17. Fredrikslund
Fredrikslund är ett område med folk-
hemsvillor från 1950-, 60- och 70-ta-
let.  I området  nns både radhus och 
friliggande villor.

18. Smedstorp
Verksamhetsområde med ett tiotal
friliggande villatomter.

19. Hanemåla
Hanemåla är ett område med blandade
villor från 1900-talets senare del. Ka-
rakteristiskt för området är att i mitten
av kvarteren ligger radhus och runt
om dessa ligger det friliggande villor.
Västra Hanemåla har byggts ut suc-
cesivt från mitten av 1900- talet och
fram till 1970- talet och i östra Hane-
måla är i stort sett alla hus uppförda
under 1970-talet.

20. Joelskogen- Thebacken
Grönområde centralt i staden med
bland annat camping, badplats vid
Linneasjön, Badhusparken, idrottsan-
läggning och kyrkogård. Ingen bo-
stadsbebyggelse.

21. Svartbäcksmåla
Ingår i Svartbäcksmåla naturreservat.
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rekreationsområden
Nybro kommun består till stor del
av skog, då kommunen ligger mitt i
”Smålands skogar” och även staden
omringas av stora naturreservatsom-
råden både i nordväst och i sydöst.
Igenom hela Nybro stad  nns också 
ett sammanhängande grönområde som
kallas för ”Gröna lungan” som består
av både park-, natur- och vattenom-
råden med anlagda gångstråk och
lekytor.

Befolkning
Nybro kommun har knappt 20 000 in-
vånare, varav cirka 12 000 bor i Nybro
stad3.

service, handel &
andra verksamheter
Nybro kommun är framförallt en in-
dustrikommun med bland annat Kährs
mitt i stadens centrum, men är också
en kultur- och idrottskommun.

I Nybro kommun arbetar drygt 40 %
av arbetskraften inom industribran-
chen3. Nybro är stora tillverkare inom
trä-, glas-, metall- och pappersindu-
strin. Golvtillverkaren Kährs är en
av de största tillverkande företagen i
Nybro och ligger mitt i staden. Idag är
även formgivning och design av kon-
sumentprodukter en viktig del i den
kommunala strategin.

Även transportnäringen börjar bli rik-
tigt stor i Nybro kommun.

I de centrala delarna av staden  nns 

all service som man kan behöva för att
klara vardagslivet.  Det  nns skolor, 
mataffärer, caféer, restauranger, bib-
liotek, apotek, vårdcentral, klädaffärer,
systembolag och mycket mer. Nybro
stad är också känt för sin torghandel
som äger rum tre dagar i veckan, dit
folk åker långväga ifrån för att handla
färska lokala varor.

GRÖNA LUNGAN

RISMÅLA NATURRESERVAT

Natur &

Arbetsplatser,

3. Källa: Nybro kommun (2007). Översiktsplan, Nybro kommun, juni 2007.
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Tra k

Gång- och cykelvägar
Nybro stad inte är så stor, så det mesta
 nns inom cykelavstånd. Det  nns 
separerade gång- och cykelvägar i hela
staden som gör att det är lätt att för-
 ytta sig utan bil.

Vägnät
De viktigaste vägarna i Nybro är de
genomgående riksvägarna som också
är klassade av Länsstyrelsen som
riksintresse. Söder om Nybro stad, på
Södra vägen, passerar riksväg 25 som
går mellan Halmstad via Växjö till
Kalmar. Norr om Nybro stad, på Norra
vägen, passerar riksväg 31 som går
mellan Nässjö/Jönköping via Vetlanda
till Nybro och går här ihop med riks-
väg 25.

Kollektivtra k
Mitt i Nybro stad  nns centralstatio-
nen där även bussarna ankommer och
avgår till närliggande städer och tät-
orter. Kollektivtra k inom kommunen 
är efterfrågestyrd, vilket innebär att
resenärernas bostadsadress bestämmer
turernas sträckning.

privata platser
I Nybro stad  nns mycket privata och 
halvprivata rum då bebyggelsen till
största delen består av villatomter.
Ur trygghetssynpunkt är det positivt
med privata och halvprivata rum. Då
boende brukar känna sig trygga då de
har ett område runt sin bostad som
de har kontroll över. Centralt så är
det framför allt Storgatan, torget och
”Gröna lungan” som upplevs som de
mest offentliga platserna.

Torget
Torget i Nybro stad är en välanvänd
yta med bland annat torghandel tre da-
gar i veckan. Det är ofta folk i rörelse
i området och det  nns både allmänna 
sittplatser i form av bänkar och ute-
serveringarnas mer privata möbler
under vår- och sommarmånaderna. Då
det anordnas aktiviteter i Nybro är det
oftast torget som används som mötes-
plats.

SVARTBÄCKSMÅLA NATURRESERVAT

GRÖNA LUNGAN

Offentliga &
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