
Välkommen till 
framtidens Nybro!



Hej!
Den här boken handlar om Nybro kommuns vision. Vi 

hoppas att den ska kittla din nyfikenhet, utmana dig 

att tänka nytt och bygga framtidens Nybro tillsammans 

med oss.

Alla idéer som poppar upp kan utgöra viktiga byggklossar för 

bron till framtidens större Nybro. Dessa idéer vill vi gärna ta del 

av. På vision.nybro.se kan du både beskriva dina tankar och 

läsa mer om visionen. 

Vi ser framemot att 
höra från dig.

vision.nybro.se

32



Nybro kommuns vision arbetades fram under 2017 tillsammans 
med invånare, medarbetare och förtroendevalda. Den antogs 
av kommunfullmäktige i slutet av samma år.

Visionen beskriver hur vill att framtiden ska se ut och ger 
inspiration, kraft och energi. I den föränderliga värld vi lever i 
är det precis vad vi behöver. Vi behöver hantera nya förutsättningar 
och hitta nya arbetssätt. Vi behöver mer än någonsin förmågan 
att tänka nytt.”

Antagen av Nybro kommunfullmäktige 2017-12-18

Nybro kommuns vision
Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande 
bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro.

Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får 
möjlighet till framgång.

I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, 
föreningsliv och samhällsengagemang där fler är delaktiga. 

I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande 
och generösa. Med en gemenskap djupt rotad i bygdens 
historia, tradition och natur har vi styrkan och stoltheten att 
bjuda in världen runt om oss.

Perspektiv
- Tillväxt
- Hållbarhet
- Gemenskap

Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, 
ställningstagande och förhållningssätt ska gynna tillväxt, 
hållbarhet och gemenskap i Nybro kommun.
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till framtidens större Nybro
NY BRO 
Vi bygger en 

Nybros nya bro växer ur stenbron i stadsvapnet och 
blir sin egen bro med självförtroende och optimism. 
Den andas trygghet, nyfikenhet och nytänkande. 
Med den nya bron tar vi oss till framtidens 
större Nybro.

Ett större Nybro kan betyda att fler bor i vår kommun. Det kan 
också handla om självkänsla och stolthet. Att bygga en ny bro 
betyder mer företagsamhet, generositet och vidsynthet. Det 
innebär även att överbrygga kulturskillnader, övervinna hinder, 
och skapa möten och utbyten av olika slag. Det handlar om att 
bjuda in världen till oss.
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Visionen ger en önskad bild av framtiden 
och beskriver vad vi vill uppnå. Den kan 
ses som stjärnan på himlen; vi drar oss 
dit och vill dit, men det är alltid en bit 
kvar.

Kärnan i visionen, ”Med trygghet, 
nyfikenhet och nytänkande bygger vi 
en ny bro till framtidens större Nybro,” 
är vår ledstjärna. När alla drar åt samma 
håll uträttas storverk.

Visionen 
är en viktig del 

av vardagen.
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Trygghet
För oss i Nybro kommun betyder trygghet: närhet, en känsla 
av säkerhet och att vara sedd. När vi är trygga känner vi ett 
inre välbefinnande.

Nybro kommun växer när människor känner trygghet och 
får möjlighet till framgång. Om det finns trygghet mår vi bra. 
Det är viktigt för oss i Nybro.

Utveckla din 
kreativa talang

Hitta en vana eller ett mönster som du 

kan bryta för att väcka och överraska 

hjärnan. Det bidrar till att du blir trygg 

i fler situationer. Vad sägs om att prata 

med någon du inte känner eller ta en  

ny väg till affären? Du får både  

nya intryck och roligare!
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Nyfikenhet
Att vara nyfiken är en egenskap du föds med; ett förhållningssätt 
som skapar kreativitet och ger nya möjligheter att lösa din vardag.

Vi behöver nyfikenhet för att utvecklas som människor, men 
också för att möta och ta emot omvärlden.

Utveckla din 
kreativa talang

Fundera över vad som händer om 

vi formar ett större Nybro, vad 

skulle vi lägga till? Vad inträffar om 

vi gör kommunen futuristisk, 

romantisk eller 

superexklusiv?
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Nytänkande
För att Nybro ska utvecklas, bli bättre och effektivare, behövs 
nytänkande i form av uppfinningar och idéer. Att vara nytänkande 
handlar om att uppmuntra och utveckla sin entreprenörsanda.

En entreprenör går från idé till handling och skapar något som 
kan bli till nytta och hjälpa andra. Du hittar entreprenören i 
oss alla.

Utveckla din 
kreativa talang

Fundera ut tio sätt att få gladare 

grannar eller tio sätt att få folk 

att flytta till Nybro kommun. 

Ta gärna i!
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Du har en viktig roll som positiv budbärare av 
Nybro kommuns vision i möten med dina medmänniskor. Så ta 

del av visionen och bilda dig en egen uppfattning. Öva dig på att 
vara påhittig och förväntansfull. Och låt oss tillsammans bygga 

en ny bro till framtidens större Nybro.
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vision.nybro.se


