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FÖRSLAG
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Stadsmiljöprogram
I den här delen av dokumentet har jag
beskrivit mitt förslag till ett stadsmil-
jöprogram för Nybro stad.

stadsmiljöprogram?
Ett stadsmiljöprogram innehåller för-
slag till riktlinjer för att utveckla och
förbättra en stads offentliga miljöer.

för förslaget
Riktlinjerna gäller för Nybros stads-
kärna det vill säga stadsdelen Centrum
och stadens mest offentliga miljöer.
För övriga stadsdelar ges mer allmän-
na förslagsidéer då dessa har så skilda
karaktärer och de offentliga miljöerna
bör utformas efter respektive karaktär.
Utanför centrumkärnan ställs samma
krav på placering och tillgänglighet,
men här kan accepteras en friare syn
på estetisk utformning. Men även
utanför stadskärnan kan detta stads-
miljöprogram ge värdefulla råd om
utformning.

Allmänt
Generellt gäller att ju närmre torget
desto mer stadsmässig karaktär bör de

offentliga miljöerna ha.

En stad och dess offentliga miljöer ska
vara utformade så att de fungerar som
en mötesplats för människor som lever
och rör sig i staden.

All utsmyckning i det offentliga rum-
met bör också utformas så att de är
funktionella, tillgängliga, säkra, under-
hållsvänliga, av hög kvalitet, tillver-
kade av material som är miljövänliga
och design- och formstarka.

Det offentliga rummet måste vara
 exibelt så att det är möjligt att an-
vända det på många olika sätt och för
många olika aktiviteter och det ska
vara tillgängligt för alla. Tillgänglighet
ger ett mer levande offenligt rum och
en trevligare stadskärna.

Enhetlighet ska eftersträvas inom av-
gränsade ytor och miljöer.

Staden är till för människorna som
lever och rör sig i den och staden bör
därför också anpassas efter de önske-
mål, behov och rörelsemönster som
faktiskt  n ns . Om det är lämpligt är 
det till exempel bra att anlägga en
gångväg där människor faktiskt väljer
att gå eller att anlägga en mindre grill-
plats på platser som folk kontinuerligt
tycker lämpar sig för en grillkväll.

Vad är då ett

Utgångspunkter
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Enhetlighet ger  ett vacker t stadsrum och kara ktär åt ett område.  Foto gra erna 
ovan visar de fyra broarna i parkområdet kring Svartegöl.

Populär ”grillplats” vid Svartegöl .
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Identitet
Det är viktigt att skapa en särprägel
som skiljer Nybro från alla andra
liknande mindre städer. Det gör att sta-
den tilltalar såväl boende som turister.
Det ska synas på stadens utsmyck-
ningar och möblemang att staden har
en des ig np ro lering och att Nybro 
är huvudstaden i glasriket. Detta kan
till exempel skapas genom att all
utsmyckning, i den mån det går, i det
offentliga rummet designas och tillver-
kas lokalt, eller med lokal anknytning,
för att på så viss få en unik ”Nybro-
karaktär” i staden. Att utsmyckning-

arna i staden är tillverkade lokalt visar
också att Nybro är den industri- och
tillverkningsstad som den faktiskt är.

De historiska delar som  nns kvar i 
staden, till exempel Nybron som gett
staden dess namn, bör bevaras och på
lämpligt sätt integreras vid förnyelse-
arbeten i staden.

Historiskt intressanta byggnader och
platser ska framhävas genom bra
skyltning, belysning, markbeläggning
och planteringar.

Nybron
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Färger
För att skapa enhetlighet och karaktär
åt stadens offentliga rum ska endast
ett fåtal färger användas på stadens
möbler och gatuinventarier.

Nybro-karaktär
Färger som ska användas på stadens
möbler och gatuinventarier är svart,
grått och grönt. Grått och svart för

Gatuinventarier i trä ska framförallt ha
oljad träyta. Målade träytor ska vara
svarta, gråa eller gröna.

Markbeläggning så som betongplattor,
gatusten och kantstöd ska vara gråa.

I övrigt ska alla detaljer vara utfor-
made med naturliga, robusta, moderna
och råa material såsom betong, trä,
metall och sten i stadskärnan.

att det ger en stadsmässig och tidlös
karaktär och grönt för att Nybro är en
grön stad med riklig växtlighet både i
och runt staden.

Gatuinventarier i metall så som belys-
ningsstolpar, pollare, räcken, cykel-
ställ, papperskorgar, busshållsplatser
och metalldelar på möbler ska vara
svarta eller gråa.

Svart, grått och grönt är de färger som ska användas på stadens möbler och gatuinventarier.
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Grönska

Allmänt
Parker och gröna ytor i Nybro stads
centrala delar ska vara av stads-
parkskaraktär och ju längre ut från
centrum desto mer naturlig karaktär
ska de ha.

Parker och grönområden är positiva
för en stad då de mjukar upp annars
hårdgjorda stadsrum och gator.

Det är bra att tänka långsiktigt när det
gäller växt- och trädplanteringar, då
vissa sorter kan se väldigt olika ut när
de är nyplanterade och när de är till
exempel 20 år gamla.

Träd & planteringar
Träd och planteringar ska vara place-
rade så att det är lätt att sköta under-
håll och snöröjning på ytorna runtom-
kring.

Träd och planteringar ska inte vara
siktskymmande, varken för bilister el-
ler gående och cyklister.

Vegetation kan användas för att skapa
vindskyddade sittplatser.

Planteringskärl
För planteringskärl gäller samma
princip som för allt grönt i staden, det
vill säga att planteringskärl i Nybro
stads centrala delar ska vara av stads-
parkskaraktär och ju längre ut från
centrum desto mer naturlig karaktär
ska de ha.

Planteringskärlen kan användas främst
som dekoration men även för att till
exempel sänka hastigheten på vägar.

Utformning
Planteringskärlen ska vara utformade
så att de harmonierar med markbe-
läggningen och på så sätt låta blom-
morna hamna i fokus.

Fasta planteringskärl i stadskärnan
ska vara byggda med gatsten i enkla
rektangulära former.

Fristående planteringskärl i stadskär-
nan ska vara utformade i metall eller
betong och vara i kulörerna svart eller
grått och med enkel och tidlös design.

I stadskärnan ska grönytor ha en stadsmässig karaktär (vänstra bilden) och
längre bort från centrum en mer naturlig utformning (högra bilden).
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Planteringskärl kan användas för att sänka hastig-
heten på vägar. Planteringskärl i betong ska vara
i kulörerna svart eller grått och inte ockra som på
bilden.

Fasta planteringskärl i stadskärnan ska vara
byggda med gatsten i enkla rektangulära former.

Fristående planteringskärl i stadskärnan ska vara
utformade i metall eller betong och vara i kulö-
rerna svart eller grått och med enkel och tidlös
design.

I parker  med natu rlig karaktär ska inte pla nteringskärl med stadsmässigt utseende  nnas  då de stör mer 
än de är estetiskt tilltalande. Planteringar direkt på marken ser mer naturligt ut än planteringskärl och är
därmed mer passande.
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Lök- & utplanteringsväxter
Lök- och utplanteringsväxter bör hålla
sig till en färgskala på cirka tre färger
inom en avgränsad yta eller ett område
för att ge ett enhetligt, lugnt och este-
tiskt tilltalande intryck.

Det är trevligt om delar av stadens
lök- och utplanteringsväxter byts så
att färgskalorna växlar och växterna
anpassas efter årstiderna.

Gatuträd
Träd planterade längs med en gata ger
en mer stadsmässig karaktär.

Träd kan användas om man vill visa
på en viss sträckning i staden eller
om man vill markera något. Träd kan
också användas som rumsavskiljare.

Träd kan användas för att smalna av
gator. Då en gata uppfattas som sma-
lare kan detta också ge en hastighets-
dämpande effekt.

Träd fungerar som gröna länkar i sta-
den mellan större grönområden.

Planterade träd med trädgropar kan till
viss del ta hand om dagvatten lokalt,
så kallat LOD.

Staden är en tuff miljö för träd, då det
ofta är torrt och mycket luftförore-
ningar. Det är viktigt att tänka på vid
planering av träd som ska vara gatu-
träd att välja trädarter som passar för
vårt klimat, som passar in estetiskt till
den be ntliga gatans bredd och karak-
tär, vad det är för rådande markförhål-
landen, att träden planteras på rätt sätt
samt valet av storlek och markgropens
utformning.

Zonerna mellan träden är lämpliga för
parksoffor och andra gatumöbler eller
för sammanhängande grönska med till
exempel gräs eller planteringar.

Lite olika avstånd
Avståndet mellan träd med stor krona
och fasad bör vara minst 7 meter.
Avståndet mellan träd med smal krona
och fasad bör vara minst 3 meter.

För att få rätt visuell effekt på en träd-
rad längs med en gata bör avståndet
mellan träden inte vara mer än cirka
15 meter.

Trädkronor som hänger ut över gång-
och cykelväg bör ej vara lägre än 2,5
meter under kronan. Trädkronor som
hänger ut över bilväg bör ej vara lägre
än 4,5 meter under kronan.

Växtpelare & trädskydd
Växtpelare och trädskydd är till för att
skydda växterna. Det är viktigt att vid
plantering av träd och växter i växtpe-
lare och trädskydd tänka på storleken,
så att det  nns plats f ör växterna eller 
trädet att växa, att det  nns  tillräckligt 
med plats för rötterna och att marken
inte ska vara hårdgjord runt stammen.

Växtpelare och trädskydd ska vara
utformade i metall i kulörena svart
eller grått.

Nybro-karaktär
Generellt ska ädellövträd och framfö-
rallt ek prioriteras i Nybro stad. Några
andra träd som är lämpliga i Nybro är
till exempel stor häggmispel, fylld-
blommigt fågelbärsträd, bergkörsbär
och korstörne.

Tall och gran ska inte användas vid
nyplatering då de redan är överrepre-
senterade i staden.

Blommande buskar är att föredra för
att de är estetiskt tilltalande men också
för att de drar till sig fåglar.

Vid nyplantering ska både träd och
planteringsväxter anpassas efter karak-
tären på be ntlig veg etation i o mgiv-
ningen.
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Träd planterade längs med en gata ger en mer stads-
mässig karaktär. Träd kan också användas för att
markera något eller som rumsavskiljare. Träden på
fotot markerar torgets avgränsning i Nybro stad.

Träd kan användas för att smalna av gator.

Planterade träd med trädgropar kan till viss del ta
hand om dagvatten lokalt, så kallat LOD.

Trädkronor som hänger ut över bilväg bör ej vara
lägre än 4,5 meter under kronan.

En enhetlig färgskala i stadskärnan
är en fröjd för ögat.
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Stadens entréer
Stadens entréer är det första man möts
av när man anländer till en stad och
därför är det viktigt att redan här ge
något som gör att man får ett positivt
intryck. Det  nns tre större vägar som 
leder in i Nybro stad. Vid alla tre ska
det  nnas någonting tydligt som visar 
att ”här börjar Nybro stad och vi är en
stad med des ignpro l och är huvuds ta-

den i Glasriket!”.

Även belysning, byggnader, plante-
ringar och gång- och cykelvägar ska
vara av mer estetiskt tilltalande karak-
tär när staden väl har börjat.

Entréerna ska tydligt visa var stadskär-
nan börjar och slutar.

ORREFORS

VÄXJÖ

KALMAR
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Cykelparkeringar

Tra k

Allmänt
Smalare bilvägar i stadskärnan ger
plats f ör   er gående, cyklister, uteser-
veringar och planteringar.

Ju mer gångytor, handel, aktiviteter
och ar rangemang det  nns och an ord-
nas i ett stadsrum desto folkrikare blir
det.

Låg hastighet på bilvägar alstrar min-
dre buller i stadsmiljön.

Gatorna ska ha en logisk och enhetlig
struktur som är lätt att förstå.

Gångbanor bör vara minst 2 meter
breda för att vara tillgängliga för alla.

Planteringskärl eller träd kan användas
för att sänka hastigheten i ett område.

& cykelställ
För att cykelparkeringar och cykelställ
ska vara stöldsäkra så ska cyklarna
kunna låsas fast i någon slags ram.

Cykelparkeringar och cykelställ ska
placeras nära målpunkter i staden.

Vid långtidsparkeringar är det lämpligt
med tak över.

Cykelparkeringar och cykelställ ska
vara utformade i metall i kulörerna
svart eller grått.
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Exemplen på vägutformning som föl-
jer nedan kan till skillnad mot en del
annat i stadsmiljöprogrammet tilläm-
pas i hela Nybro stad.

Gångfartsområde
Markbeläggningen ska vara stenlagd
för att skilja sig från övriga vägar med
asfalt.

Biltra k sk a hålla en hastighet på 5 
km/h.

Belysning i form av stolparmaturer
ska vara 5-7 meter höga.

Parkering ska endast ske på anvisade
platser.

Gående och cyklister ska vara priorite-
rade i gaturummet.

Hela gaturummet ska vara cirka 5,5
meter i bredd, varav körbanan ska vara
4,5 meter.

Lokalgata
Biltra k sk a hålla en hastighet på 
högst 30 km/h.

Belysning i form av stolparmaturer
ska vara 5-7 meter höga.

Utformning av stadens gator Parkering ska endast ske på anvisade
platser.

Alla tra ks lag ska samsas  på samma 
yta.

Hela gaturummet ska vara cirka 7
meter i bredd, varav körbanan ska vara
6 meter.

Uppsamlingsgata
Biltra k sk a hålla en hastighet på 
högst 40 km/h.

Belysning i form av stolparmaturer
ska vara 5-7 meter höga.

Parkering ska endast ske på anvisade
platser.

Separat gång- och cykelväg ska  nn as.

Hela gaturummet ska vara cirka
10,5-11 meter i bredd, varav körbanan
ska vara 7 meter.

Huvudgata/genomfartsgata
Biltra k sk a hålla en hastighet på 
högst 50 km/h.

Belysning i form av stolparmaturer
ska vara 6-8 meter höga.

Parkering ska endast ske på anvisade

Skylt som visar att gatan är ett gång-
fartsområde
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platser. Parkering längs gata kan vara
tillåtet.

Separat gång- och cykelväg ska  nn as.

Hela gaturummet ska vara cirka 12-14
meter i bredd, varav körbanan ska vara
7 meter.

Parkeringsplats längs gata ska vara 2
meter bred.

Gång- och cykelväg
Markbeläggningen ska i Nybro stad
vara asfalt med skyddsremsa av sten
och längre ut, närmare naturen, vara
grus. Skyddsremsa av sten ger en
stadsmässig karaktär.

Belysning i form av stolparmaturer
ska vara 4 meter höga.

Hela gång- och cykelvägen ska vara
cirka 3-3,5 meter i bredd, varav
skyddsremsan mot körbanan ska vara
cirka 0,5 meter bred.

Övergångställe
Övergångställen ska vara utformade så
att de är lättanvända för rörelsehindra-
de och synskadade. De ska också vara
väl belysta på kvällar och nätter för att
göra tra kanter uppmärksammade på 
eventuella fotgängare eller cyklister.

Tydliga markeringar i markbeläggningen eller på
ovansidan av pollare som är placerade vid över-
gångsställen underlättar för synskadade.

Det är viktigt att övergångsställen är bra upplysta.

Skyddsremsa av sten ger en stadsmässig karaktär.
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Torget
Torget utgör själva kärnan i Nybro
stad och är på grund av sin torghandel,
den mest frekvent besökta platsen i
hela staden.

Den mar kb eläggning som  nns  idag 
ska vara kvar då den avgränsar och
förstärker torgets rumskänsla.

De träd som  nns idag, runt hela tor-
get, ska vara kvar då de avgränsar och
förstärker torgets rumskänsla.

På torget ska gatumöbler, belysning,
skyltar och andra gatuinventarier och
uteserveringar vara enhetliga och
moderna för att skapa en vacker stads-
kärna.

Det är viktigt att tänka på att anordna
aktiviteter på torget så att det används
och så att platsen blir levande och
omtyckt.

Storgatan
Det är viktigt att Storgatan är välord-
nad och trivsam då det är längs med
Storgatan som den mesta av handeln
är lokaliserad och därmed också den
gata som  est män niskor rör s ig på.
Storgatan är också det stråk som leder
människor fram till torget.

Gatumöbler, planteringskärl och
framförallt skyltar ska vara enhetliga
och vackert utformade så att de ger ett
städat och välkomnande intryck.

Platser, stråk
& vattenkontakt

RISMÅLA GÖL

SVARTEGÖL

BOLANDERS BÄCK

TORGET

GRÖNA LUNGAN

SVARTEGÖLPARKEN

BADHUSPARKEN

LINNEASJÖN

LINDÅSABÄCKEN
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Gröna lungan
Igenom hela Nybro stad  nns  ett sam-
manhängande grönområde som kal-
las för ”Gröna lungan” som består av
både park-, natur- och vattenområden
med anlagda gångstråk och lekytor.
Badhusparken och Svartegölparken är
de två största parkerna i stadskärnan.

Gröna lungan är viktig för att Ny-
bro stad ska fortsätta kännas som en
”grön” stad. Längs hela stråket ska
belysning, papperskorgar och gatu-
möbler, så som soffor och bord, ha en
enhetlig karaktär. Större sittplatser ska
också anordnas på lämpliga ställen
med bra sollägen.

Nerklottrade, trasiga och dåligt un-
derhållna möbler ger direkt en negativ
karaktär åt en plats och ska därför
åtgärdas så snabbt som det är möjligt.

Vattenkontakt
Bolanders bäck rinner tvärs igenom
hela Nybro stad från Rismåla göl norr
om stadskärnan, via Svartegöl, vidare
till Linneasjön mitt i stan och delar sig
vid Kärringagölen till St Sigfridsån
och Lindåsabäcken.

Det är viktigt att utnyttja och utveckla
de vattenkontakter som Nybro stad
har och framhäva dem så att de blir en
tydlig del av staden. Detta kan ske ge-
nom att synliggöra vattnet genom hela
staden samt genom att placera gång-
stråk och  na s ittplatser längs med 
hela bäcken och dess vattenspeglar.

STORGATAN

ST SIGFRIDSÅN
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Torghandel

Träd och markbeläggning kan användas för
att avgränsa en yta, till exempel torget som på
bilden ovan.

Storgatan

Svartegölparken

Nerklottrade, trasiga och dåligt underhållna möbler
ger direkt en negativ karaktär åt en plats

Det är  bra med   na sittplatser  längs med  synliga vat-
tenstråk
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En stad för alla
Det brukar sägas att ”miljöer som pas-
sar för dem som har svårast att ta sig
fram även är de som uppskattas mest
av andra människor”. Jag anser att det
ligger mycket i det uttrycket. Därmed
inte sagt att allt överallt behöver vara
anpassat för rörelsehindrade eftersom
till exempel nivåskillnader och trap-
por kan bidra till att skapa spännande
stadsrum. Men det är viktigt att inte
glömma denna målgrupp när man
planerar en miljö.

Det är också viktigt att tänka på att
vissa saker som underlättar för en
slags rörelsehindrade kan vara i vägen
för personer med andra rörelsehinder,
till exempel synskadade och rullstols-
bundna.

Ambitionen med stadsmiljöprogram-
met är att genomgående ge förslag
som gynnar god tillgänglighet.

Funktion och tillgänglighet ska alltid
beaktas vid utformning eller föränd-
ring av offentliga platser.

Lite olika mått
Lite principmått som gör det lättare
för rörelsehindrade att ta sig fram i of-
fentliga miljöer.

Alla gångbanor bör ha en bredd på
minst 2 meter.

Inga hin der får  nnas på trottoarer och 
gångstråk så som skyltar eller liknan-
de, varken på marken eller på fasad
lägre än 2,5 meter, utan dessa ska pla-
ceras i begränsade möbleringszoner.

Utformning
Markbeläggningen ska vara anpas-
sad så att den är slät för att underlätta
framkomligheten för barnvagnar,
rullatorer och rullstolar på gångstråk.
Kullersten eller liknande är alltså inte
lämpligt på gångstråk. Övergång-
ställen ska ha tydliga markeringar i
markbeläggningen för att underlätta
för synskadade eller på ovansidan av
pollare som är placerade vid över-
gångsställen.

På offentliga platser ska det  nnas 
parksoffor med armstöd. Armstöden
underlättar när man ska sätta sig och
framförallt när man ska ta sig upp från
soffan.

Övergångställen ska ha tydliga marke-
ringar i markbeläggningen eller på
ovansidan av pollare som är placerade vid övergångsställen för att underlätta
för synskadade.
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Det är viktigt att både kvinnor och
män känner sig trygga när de rör sig i
staden både på dagen och på kvällen.

Några saker att tänka på
Belysningen i alla offentliga miljöer
ska vara väl genomtänkt och inte
bländande.

Miljöer och parker ska utformas så att
de upplevs som trygga. Till exempel
upplevs siktskymmande vegetation
som otryggt och väl underhållna of-
fentliga miljöer upplevs som tryggare.

Trygghet & jämställdhet
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Gatumöbler

Allmänt
Alla gatumöbler i stadens offentliga
miljöer ska vara tidlöst utformade,
funktionella och av hög kvalité samt
ha modern och designad utformning
för att visa att Nybro är det design-
centrum som eftersträvas. Längs stråk
och inom avgränsade områden ska en
enhetlighet eftersträvas för att skapa
karaktär och en igenkännandekänsla.
Framkomlighet är viktigt så att gatu-
möblerna inte är i vägen och tillgäng-
lighet så att gatumöblerna lätt kan
användas av alla.

Gatumöbler ska så långt det är möjligt
vara tillverkade av material som är
miljövänliga.

Färger som ska användas på stadens
möbler och gatuinventarier är svart,
grått och grönt.

Målade möbler är lättare än oljade
träytor att rengöra efter klotter.

I nya bostadsmiljöer ska gatumöbler
ha enkel men modern utformning.

Längs gång- och cykelvägar, i par-
ker och i perifera områden ska gatu-
möblerna ha ett mer robust utseende
och de ska vara lättskötta.
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Askkoppar & papperskor-
gar
Allmänt
Askkoppar och papperskorgar ska vara
utformade och placerade så att de är
lätta att tömma.

Det ska  nnas  papperskorgar i närhe-
ten av alla sittplatser i staden och det
ska vara papperskorgar placerade med
täta mellanrum längs alla gångstråk.

Utformning
Alla papperskorgar ska ha stängda

lock som försvårar för råttor och fåglar
att skräpa ner i området runt omkring.

Stadens askkoppar och papperskorgar
ska vara tillverkade i metall, vara i fär-
gerna svart eller grått och ha en tidlös
design.

Höjd
För att papperskorgarna ska vara till-
gängliga och kunna användas av alla
ska de vara placerade så att ovandelen
är cirka 80 cm över marken.

Skillnaden mellan
papperskorgar med
lock (vänstra bilden)
och utan lock (högra
bilden).
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Soffor & bänkar
Allmänt
För att soffor och bänkar ska kunna
användas av alla ska det på offent-
liga platser   nnas  parksoffor med 
armstöd, ryggstöd och med hög sitt-
höjd. Armstöden underlättar när man
ska sätta sig och framförallt när man
ska ta sig upp från soffan. Ryggstöd
behöver inte  n nas  om det inte  nns 
någon tydlig riktning i rummet, till
exempel där det  nns saker att se åt 
olika håll så att man då själv kan välja
åt vilket håll man vill sitta på.

Det är också viktigt att soffor och bän-
kar ser inbjudande ut annars används
de inte.

På huvudgångstråk bör det inte vara
mer än 25 meter mellan sofforna. I
övriga delar av stadens offentliga rum
räcker det om det är 50 meter mellan
sofforna och i parker 100 meter.

Utformning
Alla soffor och bänkar i staden ska
vara utformade med robusta, moderna
och råa material såsom betong, trä och
metall. Metallen ska var svart eller
grå. Möbler av trä ska framförallt ha
oljad träyta. Målade träytor ska vara
svarta, grå eller gröna. Svarta och grå
lämpar sig i stadskärnan och gröna i
stadens grönområden.

I den mån det går bör all utsmyckning
i det offentliga rummet designas och
tillverkas lokalt, eller med lokal an-
knytning, för att på så viss få en unik
Nybro-karaktär i staden.

I de hårdgjorda delarna av staden ska
gatumöblerna vara mer stadsmässiga,
moderna och stilrena och i de gröna
delarna av staden kan gatumöblerna ha
en robustare och enklare design.

Armstöden
underlättar
när man ska
sätta sig och
framförallt
när man ska
ta sig upp
från soffan

Ryggstöd
behöver inte
 nnas där 
det inte  nns  
någon tydlig
riktning i
rummet

Inbjudande
sittplats i
modernt
utförande i
betong och
med oljade
träytor att
sitta på.

Enkel och
stilren design
med oljad
träsits och
svarta me-
tallben
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Lekplatser
Vid anläggning av nya lekplatser bör
dessa vara tillgängliga, säkra och
form- och färgstarka.

Lekredskapen ska, i den mån det är
möjligt, designas och tillverkas lokalt
för att få en unik Nybro-karaktär.

Lekplatser bör ha en tydlig möble-

ringszon då det underlättar för rörel-
sehindrade och ger ett städat intryck i
den offentliga miljön.

Lekplatser ska placeras där det rör sig
mycket folk, till exempel nära torget
eller vid andra mötesplatser, därför att
det är viktigt att lekplatser integreras i
de vuxnas värld.


