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GEOGRAFISKA DIALOGMÖTEN
Som en betydelsefull del av kommunens medborgardialog inför 
framtagandet av en ny översiktsplan genomfördes sex stycken 
dialogmöten under perioden 19/1 - 11/2 2016. Kommunen delades 
geografi skt upp i 6 områden och e   möte hölls centralt i varje 
delområde. 

På mötena deltog två tjänstemän från kommunens Miljö- och 
byggnadsförvaltning  llsammans med två poli  ska representanter 
från översiktsplanens styrgrupp. Mötena annonserades i 
lokalpressen, på biblioteken, genom affi  schering utomhus samt på 
kommunens hemsida och Facebook. Dessutom bjöds samhälls- och 
idro  sföreningar in genom utskickade inbjudningar med  llhörande 
affi  scher a   sä  a upp i deras närområde. 

Det var god uppslutning på de fl esta av mötena och sammanlagt 
deltog cirka 200 personer på dialogmötena. Det var fl est deltagare 
på de möten som genomfördes utanför tätorterna Ronneby och 
Kallinge. 

DIALOGMÖTENAS UPPLÄGG:
Varje möte inleddes med en beskrivning av vad en översiktsplan är, hur processen 
med att ta fram en översiktsplan fungerar och vilken betydelse översiktsplanen 
har för alla som bor och verkar i kommunen. 

Efter inledningen genomfördes tre gruppövningar. Deltagarna delades in i grupper 
om 5-10 personer och fi ck i uppgift att diskutera och beskriva kommunens 
styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar i så kallade SWOT-analyser. 

SWOT-analyserna gjordes utifrån tre temaområdena; Boende & livsmiljö, 
Kommunikation & sysselsättning och Näringsliv & sysselsättning. Varje tema 
diskuterades i grupp under cirka 10 minuter och varje grupp hade formulär att 
anteckna på. 

Efter att ett temaområde diskuterats fi ck vardera grupp presentera det viktigaste 
som kommit upp i diskussionerna för tjänstemännen, politikerna och de andra 
grupperna. Alla anteckningsblad samlades in. Mötet avslutades med refl ektioner 
från de närvarande politiker och en vidare diskussion om vad som är viktigt att 
satsa på i arbetet med översiktsplanen. 

Diskussion om temaområdet ”Boende & Livsmiljö” på dialogmötet i Johannishus.



SAMMANFATTNING AV DIALOGMÖTENA:
Resultatet av SWOT-analyserna och diskussionerna på dialogmötena har 
sammanställts utifrån de tre temaområdena, dels för vardera område och dels 
som ett sammanvägt resultat för hela kommunen. Först i den här rapporten 
presenteras det sammanvägda resultatet för hela kommunen och därefter följer 
en genomgång av vad som kommit fram på vardera möte.

DELOMRÅDEN:
• Nordvästra kommundelen: möte i Hallabro
• Nordöstra kommundelen: möte i Eringsboda
• Sydvästra kommundelen: möte i Bräkne-Hoby
• Sydöstra kommundelen: möte i Johannishus
• Kallinge med omland: möte i Kallinge
• Ronneby stad med omland och kust: möte i Ronneby

Dialogmöte i Hallabro den nordvästra delen av kommunen diskuterades. Den geografi ska uppdelningen av kommunen i 6 delomoråden med e   möte i varje.
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Nordöst 

Sydväst 

Kallinge 

Ronneby 
Sydöst 



BOENDE & LIVSMILJÖ
Utbyggnaden av bredband och fi bernätet upplevs som mycket viktig för 
kommunens utvecking vid samtliga möten och inom samtliga fokusområde. Det 
som kommer fram tydligt inom fokusområdet ”boende och livsmiljö” är att natur 

SWOT: HELA KOMMUNEN
intill bostaden värderas högt och att man upplever att det fi nns mycket attraktiva 
boendemiljöer inom kommunen. Man upplever att kollektivtrafi k för längre resor 
fungerar mycket bra men att möjligheten att resa kollektivt inom kommunen 
är sämre. Tillgång till bil upplevs som ett måste för att ta sig till jobb, affär, 
vård och service i stora delar av kommunen. Man upplever även en rädsla för 
centraliseringen av både offentlig och kommersiell service. 

• Läget – nära  ll mycket 
• A  rak  va boendemiljöer
• Billigt boende 
• Lugnt och tryggt 
• Närhet  ll naturen - skog, sjö, 

hav & skärgård
• Goda 

kommunika  onsmöjligheter
• Närhet  ll tåg och fl ygplats för 

längre resor 
• Brunnsparken och brunnsbadet
• Framåtanda
• Lokal off entlig service 

• Omsorg om varandra
• Starkt föreningsliv 
• Bra dricksva  en
• Kultur och historia a   bygga 

vidare på. 

• Minskad off entlig/kommersiell 
service

• Bilen är e   måste!
• Få bussar  ll landsbygden
• Få fri  dsak  viteter för 

ungdomar 
• Utökat strandskydd 
• Få mötesplatser
• Få cykel/gångleder
• Ingen/låg infl y  ning  
• Hög medelålder  
• Gammal infrastruktur  
• Buller från verksamheter

• Luckor i mobiltäckning 
• Låga huspriser gör det svårt a    

låna  ll ny  /renovering 
• För lite varia  on i 

boendemöjlighet
• Dålig  llgänglighet  ll å/sjö/

va  endrag 
• Få busshållplatser 
• Ungdomar fl y  ar
• Ej utbyggt fi bernät

• Avfolkning  
• Minskad service
• Ej förbä  rade kommunika  oner
• Påverkan på dricksva  en
• Arbets  llfällen försvinner 
• Nedläggning av fl ygplatsen
• Bostadsbrist  
• Centralisering av off entlig 

service 
• Centrum förfaller
• Stad och landsbygd spelar ut 

varandra  

• Ungdomar stannar inte kvar pga 
dåliga förbindelser

• Utebliven djurhållning - 
landskpet växer igen

• Lediga tomter/lokaler
• Fler a  rak  va tomter
• Gång - & cykelleder 
• Skapa e   varierat utbud av 

boendemiljöer
• Markresurser 
• Marknadsföring av boende 
• Förbä  rade kommunika  oner 
• Mer bostäder i centrum 
• Samarbete över kommun/

länsgränser 
• Boende för äldre frigör hus för 

yngre

• Integra  on genom idro  
• Fiber ger möjlighet a   bo/

jobba/driva företag på 
landsbygden

• Stärk samlingsplatser - utveckla 
badplatser med tex. grillplatser 

• Det fi nns plats för fl er!

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT



SWOT: HELA KOMMUNEN

• Flygplatsen 
• Järnväg   
• Vägar    
• Bra driksva  en  
• Nära - korta avstånd i kommunen och  ll grannkommunerna! 
• Ronneby ligger i e   kommunika  onsnav med fl yg, tåg, E22 och riksväg 

27
• Busskommunika  oner i centrala delar 
• Närhet  ll kon  nenten och Öresund

• Ej  llräckligt utbyggt fi bernät 
• Bilberoende
• Kollek  vtrafi ken  ll småorter
• Dålig mobiltäckning
• Knutpunkter för 

kommunika  oner 
• Trafi ksäkerhet för gång- och 

cykeltrafi kanter 
• Ingen kollek  vtrafi k  ll 

fl ygplatsen
• Påverkan på dirksva  en 
• Äldre va  en- & avloppsnät
• Va  en och avlopp vid kusten

• Drivmedelsförsäljning på för få 
platser. 

• Flygtrafi ken försvinner 
• Tågtrafi ken blir sämre
• Avveckling av fast telefoni 
• Dålig teckning för mobilnätet
• Utbyggnadstakt av fi bernät är låg
• Snabba förbindelser med kollek  vtrafi k innebär få stopp- minskad 

möjligheten a   åka kollek  vt 
• Ingen ombyggnad/förbä  ning av vägar
• Försämrad kommunika  oner
• Minskat underlag för kollek  vt resande

• Kollek  vtrafi k  ll fl ygplatsen 
• Utöka kollek  vtrafi ken i hela 

kommunen
• Bredband/fi ber skapar 

möjlighet a   driva företag och 
arbeta hemifrån

• Skapa gästhamnar, 
skärgårdstrafi k och 
kanotleder 

• Tanksta  on för båtar
• Samarbete över kommun/

länsgränser
• Gång- och cykelleder - rusta upp 

befi ntliga och anlägg nya. Bind 
samman platser. 

• Etablera stödjepunkter för 
frilu  slivet

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

Inom fokusområdet ”kommunikation och infrastruktur” upplever man 
fl ygplatsen, vägar och järnvägen som styrkor och ser även att Ronneby ligger i 
ett kommunikationsnav. En svaghet är kollektivtrafi kförsörjningen till de mindre 

orterna samt avsaknad av kollektivtrafi k till fl ygplatsen. Fiberutbyggnaden 
kommer upp som en stor möjlighet för attraktivt boende och möjlighet att driva 
företag. Ett hot mot kommunen upplevs vara om fl ygplatsen skulle läggas ner. 

KOMMUNIKATION & INFRASTRUKTUR



Inom fokusområdet ”näringsliv och sysselsättning” återkommer de goda långväga 
kommunikationerna som en styrka för att bedriva verksamheter i kommunen 
men att förutsättning för arbetspendling är sämre. Möjligheten att utveckla 

SWOT: HELA KOMMUNEN

besöksnäringen upplevs stor i hela kommunen. Ett hot som upplevs är sämre 
post- och paketleveranser på landsbygden tillsammans med luckor i mobilnätet 
som minskar möjligheten att bedriva verksamhet på landsbygden. 

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

NÄRINGSLIV & SYSSELSÄTTNING

• Många små företag
• Entreprenörsanda
• Företagarförening 
• Mycket skogsbruk  
• Varierat näringsliv
• Närhet  ll Europa  
• Korta pendlingsavstånd 
• Låga markpriser för etablering
• Stort engagemang & samverkan 
• Poten  al för ökad 

turismsatsning 
• Nya invånare med nya idéer 

• Goda kommunika  oner med 
väg, fl yg och järnväg 

• Få arbets  llfälle 
• Äldre infrastruktur
• Få större företag
• Postgången
• Drivmedelsförsäljning på få 

platser
• Kollek  vtrafi k för 

arbetspendling
• Få byggklara tomter  
• Hög ungdomsarbetslöshet
• IT-kommunika  on och mobilnät  

utanför tätorter
• Bullerkonfl ikter

• De tomma lokalerna passar inte 
behoven

• Centralisering
• Utökat strandskydd
• Det går för mycket kra   a   

överleva på landsbygden 
• Dålig lönsamhet i jordbruket gör 

a   de läggs ner och risken är a   
öppna landskap växer igen.

• Upphandlingssystem gynnar 
inte lokalt företagande. 

• Prioritering av Ronneby 
innerstad framför andra 
kommundelar.

• Sämre post- och paketleverans
• Försämrad el och tele

• Missmatch mellan behov och 
 llgång på arbetskra  

• Lediga lokaler  
• Marknadsföra Ronneby mer
• Ombyggnad av RV 27 
• Militärens expansion 
• Närproducerat   
• Bra kommunika  oner
• Arbets  llfällen kopplade  ll 

naturen/turism
• Ny   sjukhus 
• Genera  onsski  e i företag
• Utveckla besöksnäringen  
• Blekinges Arkipelag 

• Förbered för snabb uppstart vid 
företagsetableringar

• Fiber ger bla möjlighet a   driva 
företag på landbyggden och a   
jobba hemma.

• Tänk om, erbjud andra typer 
av företag lokaler om de stå   
tomma länge.

• Spinoff  från militären i Kallinge 
och Karlskrona



• Kommunen får inte vara en bromkolss när företagare vill etablera 
sig/utvecklas. Ge bort marken bara de kommer hit. 

• A   landsbygdsutvecklaren är bra. 
• A   en satsning ska göras på äldreboende och demensboende i 

Hallabro. 
• A   skapa möjlighet för en ekoby/grönt boende i Bräken-Hoby. De  a 

e  erfrågas av unga familjer som då tar jobben med sig.
• ”Stadspoli  kerna” är e   hot mot landsbygden.  Centralisering. 

SAMMANFATTNING AV DIALOGMÖTENA:
På följande sidor görs en genomgång av de svar som kommit in genom SWOT-
analyserna utifrån vardera temaområde i varje samhälle. En kort summering om 
det viktigaste som kom upp på varje möte följer med själva SWOT-analyserna. 
Antalet deltagande på mötena var generellt stort men varierade kraftgt från 2 till 
över 60 personer. Totalt deltog cirka 200 personer från hela kommunen. 

Dialogmöte i Johannishus med deltagar från Johannishus, Listerby och kustbandet.

ENSKILDA SYNPUNKTER
Utöver möjligheten att diskutera i grupp eller göra sin röst hörd inför alla samlade 
fanns också lappar där de som ville kunde skriva upp sina åsikter och lägga i en 
låda. Ett fåtal lappar kom in och här presenteras resultatet från dem.

JAG TYCKER:
• A   kommunen genom informa  onsmöten engagerar invånarna 

samt tar  ll sig informa  onen.
• Om 15-20 år är Ronneby mer socialt och ekonomiskt jämlikt. Det 

kräver bla satsningar på byggande av hyresrä  er med hyror som 
människor har råd med. Inga segregerade boendeformer som social 
housing! Det behövs också satsningar på jämlika och sammanhållen 
skola, äldreomsorg mm, så a   oavse   ålder och kön är Ronneby 
kommun för alla.  

• A   Ronneby och Karlskrona kommuner bör slås ihop.
• Mer ak  viteter för icke-idro  sintresserade i Listerby, mer än 

bibliotek. (Samlingslokal och fri  dsgård) Det fi nns varken ak  viteter 
för tonåringar eller äldre i Listerby. En allhall vore bra!

• Cykelvägar  ll Kuggeboda-Listerby-Johannishus-Ronneby 
Förbä  ra kollek  vtrafi ken  

• Satsa på bredband och utveckla näringslivet   
Fördela nyanlända i hela kommunen 

Möjlighet fanns a   skriva sina åsikter anonymt på en lapp och lägga denna i en låda. 



BOENDE & LIVSMILJÖ
I kommunens nordvästra del ligger ett antal mindre samhällen av vilka Backaryd 
och Hallabro är de största. Riksväg 27 skär rakt genom dessa men står inför en 

SWOT: NORDVÄSTRA KOMMUNDELEN
omdragning där vägen skall förläggas utanför ortscentrumen. Dialogmötet som 
hölls i Hallabro var välbesökt med cirka 40 deltagare från såväl Hallabro som 
kringliggande orter. Det var en god spridning i ålder och kön. Stora frågor för de 
samlade var fi berutbyggnad, kollektivtrafi kförsörjning, service på landsbygden 
och säkra cyklvägar till olika målpunkter såsom idrottshall och badplats.

• Biblioteket 
• Billiga bostäder
• Distriktsköterska 
• Korta avstånd 
• Närhet  ll va  en och natur
• Framåtanda 
• Lekplats  
• Entreprenörsanda 
• Allhall  
• Flygplatsen 
• Vannslä  en 
• Engagemang/starkt föreningsliv

• Räddningstjänsten 
• Lugnt och tryggt
• Omsorg om varandra 
• Bra/ren miljö
• Idro  sförening med fotboll
• Skolan
• Många barnfamiljer, bra 

uppväxtmiljö

• Allmänna kommunika  oner 
• Fri  dsak  viteter för ungdomar 
• Förbud a   bygga nära va  en
• Möjlighet a   ta sig  ll andra 

platser
• Få mötesplatser 
• Ingen infl y  ning  
• Äldreboende saknas
• Cykel/gångleder saknas
• Många tomma hus/ 

säsongsboende
• Infrastruktur 
• Bredband, mobiltäckning 

• Långt  ll polis och ambulans 
• Samhällsservice  
• Snöröjning 
• Närhet  ll badstrand  
• Bilen är e   måste!
• Få busshållplatser

• Centralisering  
• Byggnader förfaller
• Avfolkning   
• Buss som stannar utanför byn 

med nya väg 27
• Minskad service 
• Dåliga in- & u  arter  ll byar vid 

nysträckning av väg 27
• Svenska kra  näts ledning
• Telenätet 
• Stad och landsbygd spelar ut 

varandra  
• Ej förbä  rade kommunika  oner

• Nedläggningar, skola, 
distriktssköterska, brandkår, 
postgång

• Om iIdro  splatsen försvinner 
vid omdragning av väg 27

• Utebliven djurhållning 

• Lediga tomter/lokaler 
• Sjönära tomter
• Utveckling av turism  
• Vandrings- och cykelled på 

gamla järnvägen
• Omdragning av väg 27 
• Rä   sorts boende  ll rimlig hyra
• Varierat utbud av 

boendemiljöer, lägenheter 
• Närhet  ll fl ygplats, längre resor 
• Samarbete över 

kommungränsen 
• Fri  dssysselsä  ning med jakt 

och fi ske 
• Boende för äldre frigör gårdar 

och hus för yngre
• Markresurser för expansion

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT



SWOT: NORDVÄSTRA KOMMUNDELEN

• Flygplatsen 
• Järnväg 
• Vägar  
• RV 27
• Miljösta  on 
• Bä  re bussförbindelser dag  d i Hallabro
• Bra VA
• Närhet  ll kon  nenten och Öresund 

• Fiber   
• Blekingetrafi kens planering 
• Småföretagande  
• Inget va  en vid strömavbro  
• Telefoni  
• Åldrad infrastruktur 
• Bussen kör förbi – få hållplatser 
• Osäkra övergångsställen 
• Inget bredband – dålig 

mobiltäckning 
• Ingen belysning vid lekplatserna
• Mycket tung trafi k genom byn
• Vägföreningar drivs av boende

• Buss och allmänna 
kommunika  oner 

• Trafi ksäkerhet för gång- och 
cykeltrafi kanter 

• Avveckling av fast telefoni 
• Snabba bussförbindelser Ronneby-Växjö innebär få stopp 
• Svenska kra  nät
• Ingen utbyggnad av väg 27

• Internet
• Närhet  ll mycket
• Bredband skapar möjlighet a   arbeta hemifrån
• Gång- och cykelled på gamla järnvägen
• Cykelväg längs RV 27
• Samarbete över kommun/länsgränser
• Nya RV 27
• Bä  re kommunika  on om buss 840 byts mot gamla 240 som stannar 

på fl er hållplatser så a   fl er kan åka med

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

KOMMUNIKATION & INFRASTRUKTUR



SWOT: NORDVÄSTRA KOMMUNDELEN

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

NÄRINGSLIV & SYSSELSÄTTNING

• Många små företag
• Turism  
• Entreprenörsanda 
• Företagarförening 
• Mycket skogsbruk  
• Varierat näringsliv
• Blomstrande bygden  
• Nära  ll riksvägar, fl yg och 

järnväg 
• Låga markpriser för etablering
• Samhällsengagemang
• Nysvenskar med nya idéer  
• Mycket kompetens i byn

• Närhet  ll Europa • Arbets  llfällen
• Infrastruktur för buss och cykel
• Kommunens stöd 
• Inga större företag
• Postgången
• Bredband och telefoni
• Kommunika  oner 
• Sysselsä  ning på orten för 

ungdomar  
• IT-kommunika  on och mobilnät 
• Dåligt poli  skt engagemang 

historiskt
• Långsam handläggning  

• Dyrt och svårt a   pendla

• Stadskärnan – centralisering 
ond spiral 

• Sämre post- och paketleverans
• Det går för mycket kra   a   

överleva
• Två sjukhus i Blekinge  
• Dålig postservice – kommer för 

sent på dagen
• Dålig lönsamhet i jordbruket gör 

a   de läggs ner och risken är a   
öppna landskap växer igen

• Dåliga villkor hos bankerna 
• El och tele 

• Upphandlingssystem gynnar 
inte lokalt företagande 

• Lediga lokaler   
• Allmänna arvsfonden, Leader
• Mark för nybyggnad
• Naturturism 
• Fiber   
• Marknadsföra Ronneby mer
• Närproducerat   
• Hjälpa företag a   etablera sig 
• Bra vägnät  
• Ombyggnad av RV 27
• Arbets  llfälle kopplat  ll 

naturen 
• Ny   sjukhus 

• Genera  onsski  e i 
företag  

• Utveckla besöksnäringen 
• Snabb 

myndighetshandläggning 
• Samarbete över 

kommungränser 



BOENDE & LIVSMILJÖ
Till mötet i den nordöstra kommundelen kom cirka 30 personer. Kommundelen 
domineras av tätorten Eringsboda. Eringsboda ligger i en knutpunkt mellan fl era 

SWOT: NORDÖSTRA KOMMUNDELEN
olika vägar men där väg 122 mellan Karlskrona och Växjö är den största. Det 
är en utpräglad skogsbyd men där skogen öppnar sig i kringlandet ligger en 
mängd mindre byar och gårdssamlingar. I dagsläget har Eringsboda relativt väl 
utbyggd kommunal service men på mötet framkom en rädsla för att servicen 
skall minska. Bristen på kollektivtrafi k lyftes som ett stort problem liksom en 
osäker trafi ksituation genom samhället med höga hastigheter och tung trafi k.

• Natur, skog och sjö
• Lugnt  
• Ak  v samhällsförening
• Billiga hus, mycket hus för 

pengarna
• Sammanhållningen i byn 
• Läget –  det är nära  ll mycket  
• Eringsboda sportklubb 
• Det fi nns både villor och 

lägenheter i byn
• Bra förskola och skola
• Vi vill a   fl er ska bry sig om vår 

by!

• Hög medelålder bland de 
boende  

• Rädsla för a   gå ut kvälls  d
• Dåliga allmänna 

kommunika  oner  
• Problem med kommunalt va  en
• Svårt a   sälja husen 
• Brist på service   
• Lågt elevantal i förskola/skola
• Ej utbyggt fi ber
• Svårt a   låna penagar  ll husen 
• Bensinmack saknas
• Få nybyggna  oner 

• Trafi ken håller hög has  ghet 
genom byn 

• Avfolkning  
• Nedläggning av förskola och skola
• Billiga hus 
• Dåliga kommunika  oner 
• U  ly  ning 
• Bris  ällig service i byn 
• Nedläggning av brandkåren
• Hög medelålder 
• Har man inget körkort så si  er man fast i Eringsboda eller är tvungen 

a   fl y  a därifrån.

• Utveckla macken ännu mer.
• Fiberutbyggnad
• Sjönära bebyggelse – a  rak  va lägen 
• Nysvenskar 
• Samarbete över kommun och länsgräns 
• Skapa fl er arbets  llfällen 
• K-märk speciella byggnader
• Vi vill a   fl er fl y  ar hit!

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT



SWOT: NORDÖSTRA KOMMUNDELEN

• Snabba och bra vägar 
• Väg 122
• Säkert elnät med få avbro  
• Centralt läge – alla vägar bär  ll Eringboda
• Nära fl ygplatsen
• Utvandrarvägen  

• Dåliga förbindelser med allmänna kommunika  oner  
• Genomfartstrafi k - Tung trafi k genom byn – hög has  ghet 
• Vägen mellan Hjorthålan och Backaryd är dålig 
• Ingen bensinmack
• Ingen fi berutbyggnad ännu
• Dålig kunskap om ”öppen närtrafi k” 
• Beroende av bilen 

• Dåligt eller minskat underlag för kollek  vt resande
• Det blir e   miljöhot med två bilar i varje hushåll
• Dåligt kommunalt va  en 
• Köptrogna sviker macken 
• Ingen drivmedelsförsäljning  ll byn
• Höga ska  er på bilar gör a   landsbygdsbor blir ekonomiskt lidande. 

• Enkelt a   utöka busstrafi ken
• Matartrafi k med mindre bussar – någon form av ringled  ll 

uppsamlingsplatser.
• Organiserad samåkning
• Fiberutbyggnad  
• Fartkameror och ombyggnad av väg 122 genom byn
• Mer service  ll besökarna genom en rastplats, toale  er och parkering 

vid macken.
• Samla service på e   ställe i byn

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

KOMMUNIKATION & INFRASTRUKTUR



SWOT: NORDÖSTRA KOMMUNDELEN

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

NÄRINGSLIV & SYSSELSÄTTNING

• Eringsboda samhällsförening fi xar sommarjobb
• Företagarna
• Macken – står för mycket service i byn
• Bra företagarförening  
• Skogsnäringen 
• Eringsboda brunn 
• Bra pendlingsavstånd  ll många orter med bil

• Svårt a   sälja företag
• Svårt för ungdomar a   ta del av kommunens sommarjobb e  ersom 

det inte går några bussar sommar  d 
• Få arbets  llfällen 
• Dåligt utbyggt fi ber och luckor i mobiltäckning 
• Ingen drivmedelsförsörjning 
• Kommunika  oner 

• Hög medelålder på företagarna • Utveckla turism – fi ske, jakt, natur. 
• Rastplats med off entlig toale   vid macken. 
• Blomstergården 
• En bra plats för barnkollo
• Fiber ger bla möjlighet a   jobba hemma
• Företagshotell 
• Ska  ereducering för de som bor på landsbygden



SWOT: SYDVÄSTRA KOMMUNDELEN

• Tågsta  onen  
• Kustnära 
• Bra kommunika  oner
• Eldsjälar & krea  va personer 
• väg E22  
• Utbildningscentrum; Naturbruk, 

Folkhögskola, Sjöarp & 
Grundskola 

• Natur, kust o skärgård 
• Stort engagemang  
• Trygg plats a   bo på 
• Bra samhällsservice: Hälsovård, 

tandvård, skolor mm

• Stort föreningsliv
• Mataff är 
• Ak  v församling  
• Centralt i länet 
• Blekingearkivet
• Bensinmack   
• Idro  shallen och gym
• Kulturhuset & parken 
• Bra dricksva  en 

• Ungdomar fl y  ar härifrån
• Va  en- och avlopps utbyggnad 

dröjer
• Få arbets  llfällen 
• Buss  der 
• Inget trygghetsboende 
• Cykelleder   
• Dålig skyltning vid byns entrén 

norrifrån
• Utökat strandskydd 
• Etablering av vindkra  verk
• Avsaknad av fi ber
• Ingen planlagd mark för 

bostäder 
• Belysning på genomfartsvägen
• Fri  dsgård saknas  
• Brist på seniorboende    
• Ingen högstadieskola 
• Ingen cykelvänlig väg (Röaby – 

Järnavik) 
• Inga nya lägenheter, hyresrä  er/

bostadsrä  er 
• Ingen satsning på ungdomar 

utöver idro  

• Befolkningsminskning/åldrande 
befolkning 

• Nedskärning på skolor 
• Buller vid vindkra  verk
• Vindkra  verk nära bostäder 
• För få bostäder 
• Få/färre arbets  llfällen 
• Avsaknad av satsning från 

kommunen
• Nedläggning av tågsta  on 
• Få lediga tomter 
• Centralisering/nedläggning av 

samhällsservice

• Utökat strandskydd  • Mark för tomter  ll småhus och  
lägenheter; centralt, kustnära, 
sjö/havsnära

• Bebyggelse  
• Lediga industrilokaler  
• Industrimark, lä  are industri
• Mycket natur, nära skog och hav 
• Skärgårdstrafi k 
• Kustnära upplevelser 
• Utvecklingspoten  al för mer 

turism
• Cykel och vandringsleder 
• Ny   sjukhus

• Elljusspår    
• Stopp för kustbussen i Hoby 
• Skatepark 
• Utöka bibliotekets verksamhet 
• Ökad turtäthet för buss/

tåg 
• Badbuss  ll Järnavik sommar  d
• Cykelvägar (Röarby - Järnavik)

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

BOENDE & LIVSMILJÖ
Mötet för kommunens sydvästra del hölls i Bräkne-Hoby och cirka 60 personer 
deltog. Deltagarna var från ett stort område från Strångamåla, Silpinge och 
Bräkne-Hoby till Järnavik och kustbandet. Bräkne-Hoby fungerar som en 

centralort med utvecklad samhällsservice och bland annat tågstation. Orten har 
också fl era utbildningsinstitutioner. Frågor som diskuterades mycket på mötet 
var bland annat möjligheten att utveckla boende och turism i kustbandet liksom 
längs Bräkneån. Bristen på kollektivtrafi k till andra platser än längs tågrälsen 
togs upp som ett problem liksom att den kustbussen som nu kör förbi inte stannar. 
Avsaknad av säkra cykelvägar både norrut och söderut diskuterades också. 



SWOT: SYDVÄSTRA KOMMUNDELEN

• E22, tåg, buss, fl yg  
• Nära  ll mycket! 
• Turis  nforma  on 
• Bra dricksva  en  
• Bräknetrampen 
• Läget mi   i Blekinge
• Reservva  entäkt
• S  gar och gångvägar
• Cykelrundor med kulturinforma  on
• Bräknetrampen   

• Bredband 
• Smal väg  ll Järnavik och 

campingen 
• Va  en- och avlopp i kusten 
• Dåliga tåg  der på helger 
• Dåliga cykelvägar  
• Ingen buss  ll Järnavik 

(sommar  d)
• Lång kö  ll båtplats 
• Bredband/fi ber 
• Dålig belysning 
• Ingen anslutning  ll snabbtåget 

(Sverigesatsningen)

• Avsaknad av cykelvägar 
• Dålig infart söderifrån 
• Dåliga bussförbindelser  ll 

landsbygd 
• Kustbussen stannar inte i Hoby  

• Minskad turtäthet för tåg och buss
• Försämrad kommunika  oner
• Tågstopp upphör 
• Ändrad sträckning av kustbanan
• Utebliven fi berutbyggnad 
• Dåligt vägunderhåll 
• Minskad  llväxt 
• Ingen åtgärd på smala vägar med dålig sikt som bla är farliga a   cykla 

på

• Läget i länet 
• Utöka kollek  vtrafi ken
• Skapa båtleder och 

skärgårdstrafi k 
• Rusta upp Blekingeleden
• Locka  ll sig småföretagare 
• Peka ut stödjepunkter för 

frilu  slivet
• Ökad turtäthet   
• Stopp för kustbuss i Hoby 
• Sni   ngeområdet 
• Belys gång- och cykelvägar 

utanför tätorten 

• Gästhamn i Järnavik 
• Linbana  
• Båt/färjetrafi k 
• Snabbare VA-utbyggnad  
• Förbä  ra E22
• Skapa kanotleder  
• Gångbro vid Trollakyrka
• Cykelleder från Bräkne-Hoby 

utmed kusten 
• Sjukhus mi   i Blekinge  
• Bä  re väg  ll campingen  
• Tanksta  on för båtar i Järnavik

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

KOMMUNIKATION & INFRASTRUKTUR



SWOT: SYDVÄSTRA KOMMUNDELEN

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

NÄRINGSLIV & SYSSELSÄTTNING

• Ak  va turis  öretagare
• Bräkneåns dalgång 
• Camping i Järnaviak   
• Bra industrilokaler i Futurum 
• Bra kommunika  oner  
• Många yrken fi nns i byn
• Stort engagemang & samverkan 
• Lokalproducerade livsmedel
• Lediga lokaler och mark 
• BBAB
• Engagerad företagarförening
• Poten  al för ökad turismsatsning  

• För få företag/
arbets  llfällen 

• Industrimark på va  entäkt 
• Möjlighet  ll 

utomhusidro   
• Avsaknad av kommunal mark
• Detaljplaner saknas  
• För få etableringar av företag
• Bredband saknas 
• Få mindre företag
• Smala vägar  
• Dålig marknadsföring av orten
• ABRI satsar inte i Hoby 

• Avsaknad av boende

• Utökat strandskydd
• Centralisering 
• Prioritering av Ronneby innerstad framför andra kommundelar
• Många överklaganden stoppar utvecklingen 
• Minskad befolkningsutveckling 
• Ingen sysselsä  ning för ungdomar 
• Landsbygdsfrågor tas inte på allvar

• Öka turismen 
• Öka verksamheten på Galtsjön 
• Stärk kontakten  ll Tjärö 
• Bjud in investerare 
• Turistbyrå vid Galtsjön
• Företagsetableringar 
• Arbeta ak  vt för e   

sjukhus 
• Många små företag
• Industrimark 
• Sommarland ”fi skeland” 
• Lä  are a   starta eget företag 
• Fiberutbyggnad skapar 

möjlighet a   arbeta hemma   
• Möjligt a   utny  ja mark och 

skog för ekologisk odling mm
• Stor färja som hotell i Järnavik 



SWOT: SYDÖSTRA KOMMUNDELEN

• Kommunika  oner; fl yget och 
tåget 

• Underbar skärgård 
• Entreprenörer  
• Fri  dsak  viteter 
• Skola och barnomsorg  
• Bästa driksva  net 
• Havsnära   
• Bra aff är
• Naturnära  
• Rydsgården/fri  dsgård 
• A  rak  va boendemiljöer  
• Bra service av Miljöteknik 

• Närhet  ll Ronneby & 
Karlskrona 

• Äldreboende 
• Lediga tomter 
• Föreningsliv 
• Kollek  vtrafi k  
• Natur och kultur
• Ridskolan 

• E22:s u  ormning   
• Ingen distriktssköterska 
• Entreprenörer förutsä  er 

bredband  
• För lite mångkultur
• Gång- och cykelvägar  
• Vägunderhåll
• Kollek  vtrafi k    
• Fibernät saknas 
• Inget äldreboende i Listerby 
• Utökat strandskydd
• Inga hyreslägenheter  
• Bussförbindelser 

• Kommunika  oner  
• Avsaknad av belysning
• Idro  smöjligheter/hallar 
• Kommunens ointresse
• Avsaknaden av centrum
• Avsaknad av biblioteket 
• Osäkra vägar och brist på 

cykelbanor

• Arbets  llfällen försvinner  
• Nedläggning av 

fl ygplatsen 
• Ronneby centrum 

förfaller  
• Ovilja från kommunen a   

satsa 
• Låga bidrag  ll ideella föreningar 
• Centralisering av vård, omsorg 

och skola
• Ungdomar stannar inte kvar pga 

dåliga förbindelser
• Nedläggning av äldreboendet i 

Johannishus 

• U  ly  ning 
• För små kommuner

• Natur och kust   
• Tågstopp vid sta  onen i 

Johannishus
• Turism    
• Fibernät
• Boendemöjligheter  
• Cykelvägar
• Vandringsleder  
• Fri  dsak  viteter 
• Visa upp alla fornlämningar!
• Föreningar i samverkan 
• Befolkningsutveckling 
• Företagsetableringar 

• Sport och fri  d 
• Naturreservat
• Detaljplaner för tomter
• Levande landsbygd
• Allhall i Listerby  
• Ronnebyån bör underhållas
• Bä  re skötsel av grönområde 

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

BOENDE & LIVSMILJÖ
Mötet för sydvästra kommundelen hölls i Johannishus och besöktes av cirka 
60 personer från Johannishus, Listerby och kustbandet. Stora frågor som kom 

upp på mötet var bland annat hur Listerby och Johannishus bättre skulle kunna 
kopplas samman och hur kollktivtrafi ken bättre skulle kunna förse området. Det 
goda läget med närhet till både Ronneby och Karlskrona togs upp liksom de 
stora naturvärdena längs kusten och kulturvärdena längs Johannishusåsen. Smala 
vägar med höga hastigheter och avsaknaden av cykelvägar lyftes fl era gånger. 



SWOT: SYDÖSTRA KOMMUNDELEN

• Flyg, Tåg, Kustbuss
• E22 och väg 27
• Fiber 
• Båtliv
• Miljö
• Rälsen fi nns redan för a   öka pendeltrafi ken
• Nära Europa 

• Kollek  vtrafi ken  ll 
småorter 

• Tågförbindelser 
• Brist på bredband och fi ber 
• ”Tvingvägen” är hårt 

trafi kerad 
• Grevavägen är för hårt 

trafi kerad
• Brist på cykelbanor 
• Brist på belysning
• Smala vägar (Kuggeboda - 

Yxnarum)
• Äldre VA-nät

• Inga bå  örbindelser
• Kommunens satsning på 

utbyggnad saknas (”Bara 
Ekenäs”)  

• Skolbarnen måste passera över 
järnvägen i Johannishus

• Avfolkning och u  ly  ning 
• A   det inte byggs
• Långa besluts  der 
• Nedläggning av fl ygplats

• Utveckling av landsbygden och entreprenörskap förutsä  er e   väl 
utbyggt bredbandsnät. 

• Cykelbana som kopplar ihop Johannishus, Listerby, Kuggeboda och 
Ronneby samt Hasslö

• Fiberutbyggnad
• Bä  re promenadvägar i Johannishus
• Tågstopp i Johannishus
• Bä  re bussförbindelser 

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

KOMMUNIKATION & INFRASTRUKTUR



SWOT: SYDÖSTRA KOMMUNDELEN

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

NÄRINGSLIV & SYSSELSÄTTNING

• Aff ären   
• A  rak  va boendemiljöer 
• Småföretagare  
• Låga markpriser
• Äldreboende
• Goda kommunika  oner
• Många entreprenörer och 

kreatörer 
• ”Solligan”, nr 2 i Sverige 
• Korta pendlingsavstånd 
• Nära Europa 
• Livskvalité 
• Byggklara ytor

• Ronnebyån – turism 
• Kulturlandskapet 
• Tåg-fl yg (  ll Europa)

• Dålig samordning mellan de kommunala företagen
• Fiberutbyggnad 
• Hjälp  ll företag som vill etablera sig
• Kommunika  oner 
• Bristande marknadsföring 
• Man ser inte möjligheterna 
• Stöd företagen 
• Hög ungdomsarbetslöshet 
• Dö   i centrum, speciellt kvälls  d 
• Ont om industrilokaler 
• Fiber utbyggnad
• Kollek  vtrafi k för arbetspendling 

• Arbets  llfälle försvinner 
• Nedläggning av F17, folkhögskolan, äldreboende, skolan och företag
• Dålig köptrohet mot aff ären
• Drivna grannkommuner 
• Ont om industrilokaler 
• U  ly  ning av företag 
• Konkurrens av a  rak  va lägen och närliggande kommuner/orter
• Centralisering av skolorna 

• A   kommunen arbetar för a   
underlä  a för näringslivet och 
etablering av nya företag. 

• Ronneby hamn - waterfront
• Turism  
• Nätverk inom kommunen 
• Fler småföretagare  
• Gör centrum mer a  rak  vt 
• Nyföretagande  
• Anlita lokala företag
• Fiberutbyggnad 
• Marknadsför Ronneby och 

landsbygden

• Mer ytor i Sörby 
• Gör RonnebyNU mer 

känt  
• Skapa skärgårdstrafi k 
• Mer samarbete mellan 

Johannishus och Listerby ger 
styrka

• Blekinges skärgård – Arkipelag 
• Sjukhus  ll Ronneby 
• Hjälp från kommunen 

a   söka EU-medel  ll 
landsbygdsutveckling 

• Lokal kommunal upphandling 



SWOT: KALLINGE MED OMLAND

• Tillräckligt litet för a   känna igen folk och personal i aff ärer och 
 llräckligt stort för a   service ska stanna kvar. 

• Bra bussförbindelser mellan Kallinge och Ronneby 
• Bra uppväxtmiljö för barn med nära  ll natur, lekplatser, idro   och 

skola.
• Fina naturområden nära bostäderna med s  gar och leder.
• Nära Karlsnäsgården 

• Buller från försvaret
• Svårt a   sälja husen. Låga huspriser gör a   många väljer a   hyra ut 

husen istället för a   sälja.
• Dåligt kulturutbud, men det fi nns i Ronneby

• Aff ären och apoteket försvinner
• Industrier läggs ner
• Läkarsta  onen försvinner
• Påverkan på dricksva  en från försvarets verksamhet 
• Sämre skola 

• Flyget
• Det fi nns plats för fl er
• Bygga fl er hyreshus med små lägenheter för ungdomar
• Bygg samman Ronneby och Kallinge och kalla allt för Ronneby

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

BOENDE & LIVSMILJÖ
Till Kallinge kom trots information genom fl era olika kanaler bara två besökare, 
varav den ena var från Kallinge och den andra från en by utanför tätorten. Boende 
från Kallinge har istället nåtts genom andra forum, såsom de utskickade vykorten, 

webbenkäten och besök på öppna förskolan. Diskussionerna på mötet i Kallinge 
handlade till stor del om vilka stora värden Kallinge har med både mycket service, 
bra kollektivtrafi k, låga huspriser och närhet till natur, men att mentaliteten av 
gammal bruksort upplevs ge orten dåligt självförtorende. Flyget diskuterades 
som en stor tillgång men samtidigt begränsande genom bullerstörningar. En stor 
möjlighet sågs i att låta Kallinge växa samman med Ronneby stad. 



SWOT: KALLINGE MED OMLAND

• Gamla riksvägen är fi n a   åka motorcykel på
• Kommunika  oner är bra  ll samhället
• Bussar för både längre och kortare resor
• Bra fi berutbyggnad
• A   hela 27:an få   1+2-väg 
• Flyget
• Tåget

• Dålig kollek  vtrafi k  ll fl ygplatsen
• Förorenat dricksva  en
• Köer  ll F17 morgon och kväll
• Bro   i cykelvägarna 
• Dålig sträckning av Karlsnäsleden
• När man har tagit ner skog för a   bygga helikopterpla  an i norra delen 

av F17 hörs fl yget mer norrut och vid Karlsnäs 
• Inget busstopp vid fl yget (bussen bör gå hela vägen från 

Brunnshotellet, via centrum och upp  ll fl ygplatsen )

• Flygtrafi ken försvinner 
• Tågtrafi ken blir sämre
• Viltolyckor på väg 27

• Bygg tågsta  on vid fl ygplatsen och F17

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

KOMMUNIKATION & INFRASTRUKTUR



SWOT: KALLINGE MED OMLAND

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

NÄRINGSLIV & SYSSELSÄTTNING

• Det fi nns industrilokaler 
• Bra kommunika  oner
• Skog och lantbruk växer 
• Stora företag 
• Nya kockumsområdet fångar upp nya trender

• Bullerkonfl ikt
• Omodern gammal bruksort 

• Nedläggning av tex aff är• Möjlighet för fl er lä  a industrier 
– lokaler fi nns!

• Industrier blir allt renare
• Många företag tycker Kallinge är 

intressant
• Återvinningsindustri
• Lediga lokaler för olika 

verksamheter
• Nya etableringar vid Viggen kan 

locka y  erligare fl er
• Mark vid Cascades
• Militär expansion
• Turism

• Utbildning, tex mer militär 
utbildning

• Småföretagande



SWOT: RONNEBY STAD MED OMLAND OCH KUST

• Närhet  ll natur och skärgård 
• Bra skola 
• Infrastruktur – E22, fl yg, järnväg 
• Trygg miljö
• Låga boendekostnader  
• Bå  rafi k  ll Karön
• Bra intresse för idro  sföreningar
• Väl fungerade bygglovshantering
• Djupt rotad historia a   bygga vidare på
• Karön 
• Riksintresse
• Ronnebyån - öppna broar för bå  rafi k

• Få arbets  llfällen
• För lite varia  on i boendemöjligheter
• Risk för minskad integra  on
• Kommunika  onsmöjligheterna inom kommunen
• Tillgängligheterna via ån är begränsade 
• Parkeringen vid Ekenäs båtplats är för liten under sommaren
• Vår brist på stolthet 

• Risk för a   mycket centraliseras  ll Ronneby
• Karlskrona 
• Vi måste marknadsföra oss!

• Boendemöjligheter
• Ly   fram Ronneby som e   småskaligt tryggt beonde 
• Ly   fram boendemiljön  ll större etableringar i grannkommunerna  

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

BOENDE & LIVSMILJÖ
Till mötet om område Ronneby stad med omland och kust kom cirka 20 personer. 
Deltagarna var både från själva Ronneby men också från ett brett område 
framförallt längs kusten. Diskussionerna handlade både om det utpekade området 

men också om hela kommunen. Att göra centrum livskraftigt och attraktivt, 
bland annat genom att knyta samman Ronneby med kusten lyftes. Risken med en 
alltför kraftig centralisering av kommunal service till staden diskuterades också.  
Kusten kom upp som en mycket viktig tillgång att utveckla både för boende 
och för turism. Tanken att det är viktigare att satsa på ett attraktivt boende och 
möjlighet att pendla till andra orter än att satsa på jobbmöjligheter här uppkom.



SWOT: RONNEBY STAD MED OMLAND OCH KUST

• Flyg, tåg och E22
• Knutpunkter för kommunika  oner 
• Fiberutbyggnad i vissa delar av kommunen 
• Busskommunika  oner i centrala delar 
• Ronneby ligger i e   kommunika  onsnav 

• Utbyggnad av fi bernät i hela kommunen 
• Havet ”begränsar” kommunika  oner söderut
• Blekinge ligger i e   hörn av Sverige 
• Marknadsföring 
• Bredband och fi ber på landsbygden 
• Bussförbindelser på landsbygden

• Utbyggnadstakt av fi bernät
• För låg ambi  onsnivå  
• Centralisering mot Karlskrona i sjukvårdsfrågan

• Anslå resurser  ll utbyggnad
• Bå  rafi k/turism 
• Natur/vandringsleder 
• Blekinge Arkipelag – ökat samarbete med övriga kommuner 
• Nära Europa
• Flygförbindelser  ll större europeisk knutpunkt 
• Etablering av nya företag och myndigheter
• Gamla banvallen Ronneby-Växjö kan bli cykelväg
• Sjukhuset i Ronneby 

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

KOMMUNIKATION & INFRASTRUKTUR



SWOT: RONNEBY STAD MED OMLAND OCH KUST

STYRKOR SVAGHETER

MÖJLIGHETER HOT

NÄRINGSLIV & SYSSELSÄTTNING

• Skärgårdstrafi k från Brunnen  ll Karön 
• Småföretagare
• Va  enskärning 
• Läget mi  emellan K-na & K-hamn
• Avknoppning från större företag gå   från storskalighet  ll mindre 

företag
• Föreningsliv 
• Bra plats med möjlighet a   bli en bostadsort 

• De tomma lokalerna passar inte de behov som fi nns
• Finns det lokaler på rä   ställen?
• Är lokalerna i centrum ändamålsenliga?
• Forskning och utveckling behöver blir bä  re
• Tar inte strid, lobbyverksamhet
• Byggbara tomter 
• Väntar på större företagsetableringar  
• Halvdö   centrum med låg ak  vitet 

• Tomma små aff ärslokaler i centrum 
• Arbetslöshet 
• Missa möjligheterna
• Missmatch mellan behov och  llgång av arbetskra  

• Ta  llvara nyanländas 
kompetens 

• Marknadsföring 
• E   sjukhus i kommunen 
• Snabba bygglov
• Anamma ”Gnosjöandan”  
• Byggklara tomer
• Utveckla småföretagande 
• Spinoff  från militären i Kallinge 

och Karlskrona 
• Fånga upp militär personal – 

skapar dynamik i regionen
• Bostadsorter, jobben kommer 

• Visa upp Ronneby som e   
a  rak  vt val  ll näringslivet

• Skapa puls i staden   
• Tänk om i centrum, erbjud 

andra företag tex callcenter 


