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Först sa vi Hej! 
Det var 1981 som första numret av NybroExtra dök upp i Nybros hushåll.
Sen, som i ett Huj, så är vi 40!

Tänk ändå, så fort åren går. Det känns som bara häromdagen vi gjorde den första tidningen och med stolthet, och så klart en 
aning nervositet, väntade på Nybrobornas reaktioner. 
Vi känner oss inte gamla, inte ett dugg. Men 1981 var ändå en annan tid. Det är året då Zlatan föddes. I Nybro revs kvarteret 
Balder vid Stadshusplan för att ge plats för ett nytt kommunhus. Hockeylaget hette Nybro IF och värvade detta år kanadensiska 
VM-målvakten Jerry Farwell. Och på handbollsplanen nådde NIF sitt stora mål, division 2, med tränare Dragan Rudic.

Nu, hundratals nummer av NybroExtra senare, känner vi oss verkligen som en del av Nybrobornas innersta, själva 
själen i vår kommun. Tillsammans med våra läsare, och de lokala företagen, har vi utvecklats, blivit innehållsrikare och 
är områdets största annonsorgan. NybroExtra distribueras alltid till alla hushåll i Nybro, utan undantag. Och vi är stolta över att 
vara mer Nybroitiska än någon annan lokal tidning. Det gör oss relevanta och efterlängtade, med lång lästid och stort läsvärde. 
De som inte kan vänta på nästa nummer följer NybroExtra på vår hemsida. Där slår besökstalen ständigt nya rekord.

Vår devis är självklar: Av Nybrobor. För Nybrobor. Om Nybrobor.

Vi firar Tillsammans!
2021 är vårt jubileumsår. Och det ska vi fira tillsammans. För en viktig sak har vi lärt oss i det 
fina samarbetet med Nybros lokala näringsliv. Det är när vi jobbar tillsammans som vi lyckas bäst. 
Därför kommer vi att satsa ännu mera på innehållet i NybroExtra under nästa år. Teman där era 
annonser och våra texter samverkar för att ge läsarna information, stimulans och köplust. Festliga 
aktiviteter i samarbete med butiker och företag som lockar folk ut för  att trivas tillsammans i 
vårt vackra centrum. Nya serier och fler lokala reportage där vi  berättar om det vi har gemen-
samt: vårt Nybro och dess innevånare. 

Ett jubileum är en chans att stanna till, fira och stolt titta bakåt. Nyttigt, eftersom det ger lite 
perspektiv. Med vårt jubileum vill vi mera. Det ska framför allt vara ett sätt att titta framåt. 
En bra tidning, en bra kommun och ett bra näringsliv ska ständigt titta framåt. Visst kommer 
vi att kolla bakåt, ha lite nostalgi och tillbakablickar i NybroExtra 2021. Många läsare gillar 
när vi skriver om gamla tider. 

Det är framåt som gäller
Men främst kommer vi att skriva om Visioner, Framtidsplaner och Utveckling under vårt 
jubileum. Att ta sikte framåt är del av allas vårt ansvar, inte sant? Vi vill berätta om era planer 
och era framtidstankar. Som alltid när vi skriver: positivt och engagerat.

Så, välkommen in i vårt jubileumsår. Se till att ditt företag får bra annonsplatser i  NybroExtra 
2021. Boka redan nu. Och samtidigt kan vi tillsammans tala framtid och utveckling. 
För i Nybro samarbetar vi och är viktiga för varandra.

Loa Arvidsson
ansvarig utgivare

Först ett Hej!
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Vi  är den självklara länken mellan företag och medborgare i Nybroområdet.
NybroExtra görs i Nybro av Nybrobor, för Nybrobor, med Nybroinnehåll.
Alltid gratis - alltid till alla hushåll!
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