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Ät gott &  
Bo bra

VÄ LKO M M EN !

                   Hos oss bor Du personligt, fräscht och
prisvärt, mitt i Ronnebys fantastiska Brunnspark!

Övre Brunnsvägen 54 • +46 457 26 300 
info@ronnebyvandrarhem.se • www.ronnebyvandrarhem.se

Catering - Smörgåstårtor
Sallader - Grill - Kebab

Café

Öppet:
Mån-Fre 11-22
Lör-Sön 13-22

Följ
oss på

www.dilkhush.seVid avhämtning
10% rabatt!

(ris och sallad ingår alltid.
OBS! Rabatten gäller ej lunchtid)

Dagens lunch fr. 70:-
Måndag - fredag 11-15

Riktig traditionell indisk mat!

Karlskronagatan 23 B
372 37 Ronneby
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Återkommande DET HÄNDER I  RONNEBY 2019

Återkommande aktiviteter och evenemang

Året om
Vävaregården Eringsboda
Tillverkning, utställning och försäljning av mattor m.m. Öppet efter över-
enskommelse. Vavaregarden.se/

Filmupplevelser i världsklass, Ronneby
Redan 1937 invigdes Centrumbiografen och var redan då pionjärer med 
den senaste tekniken. Än idag är ett biobesök i Ronneby en upplevelse 
i världsklass med bland annat Dolby ATMOS som ger en unik ljudupp-
levelse. Centrumbiografen.se/

Danshallen Belganet
Härliga dansanta kvällar med livemusik under hela året. 
Danshallenbelganet.se/

Sydöstra Sveriges Nöjescentrum, Eringsboda Brunn
Dans, disco, fester, mässor och mat. Möjligheterna är många och dans-
banden som gästar likså. Nöje året om! Eringsbodabrunn.se

Utställningar Kulturcentrum
Välkomna till Kulturcentrums konsthall – en av södra Sveriges största  
konsthallar inrymd i den jugendinspirerade industribyggnaden från 
1908. Här visas året om nationell och internationell samtidskonst, konst-
hantverk och design. 
Ronneby.se/kulturcentrum

Upplevelser på Naturum
Naturum ligger i den vackra Gymnastiken, en av Brunnsvillorna i Ron-
neby Brunnspark. Ett besökscenter med utställningar och information 
om Blekinges natur och friluftsliv med massor av aktiviteter under som-
maren för stora och små. 
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

Kyrkornas aktiviteter, Ronneby Kommun
Gospel, allsång, jazz och körsång. Runt om i kyrkorna bjuds det på här-
liga aktiviteter, året om! 
Svenskakyrkan.se/ronneby

Ronneby Folkteater
Opera, teater och underhållning. Låt dig svepas med i svindlande skåde-
spel, magnifika operor och skratta loss med komiker och revyer. Massor 
av föreställningar året om på Ronneby Folkteater. 
Ronnebyfolkteater.se/

AcroYogaBlekinge
AcroYoga i det vackra Badhus No1 i Brunnsparken håller olika yogakur-
ser året om. Läs mer på Acroyogablekinge.com/

Smakupplevelser på Lilla Köksgården utanför Bräkne-Hoby
Visningsträdgård, kurser och föreläsningar. 
Läs mer på Lilla-koksgarden.se

Varje/varannan vecka. 1 dag 18.00-18.30
RekoRing Ronneby
Många gårdsbutiker och matproducenter i Ronneby är med i REKO-
ring. En satsning på det lokala mathantverket. En satsning på det lokala, 
närheten och framtiden. Hållbarhet. I Ronneby samlas varje eller varan-
nan vecka olika matproducenter från hela Blekinge på parkeringen mitt 
emot slöjdhuset och då  kan konsumenterna köpa lokala produkter, utan 
mellanhänder. Allt från ägg till kött. 
Läs mer på deras facebooksida: Reko-ring Ronneby

tisd-fred 10-17, lörd-sönd 10-16
Loppis och aktiviteter på Galtsjön
Välkomna till Galtsjöns café och restaurang som ordnar inomhuslop-
pisar, outlet, julmarknad m.m. 
Läs mer på deras facebook: Café & Restaurang Galtsjön

Vår / Höst
Söndagar, 9.30-12.00
Karlsnäsgården tips och bingopromenad
Söndagar med sommaruppehåll 23/6 – 25/8
Välkomna till en härlig promenad längs med Ronnebyån och i den vackra 
barr- och lövskogen! Tipspromenadens längd är ca 3 km barnvagns-
vänlig stig och man kan gå ut mellan kl. 9.30 till 12:00. Serveringen är 
öppen. Arrangör Ronneby OK. Karlsnasgarden.se/

April - Oktober
7 april-27 oktober - Söndagar, 9-14

Loppmarknad i Brunnsparken
Brunnshallarna
Fynda på den populära loppisen i Brunnsparken. Varje söndag från april 
till oktober. VisitRonneby.se

Maj - November
1 maj - 3 nov
HittaUt
Ett ideellt friskvårdsprojekt som drivs lokalt av Ronneby OK. Med en 
karta och checkpoints kan du utmana dig själv, kompisarna eller varför 
inte som friskvård på lunchen. Ett roligt sätt att utforska Ronneby och 
dess omgivningar, samtidigt som du får frisk luft och motion.
Orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/ronneby/

Öppnar 4 maj- se hemsida för öppettider
Susanne Demåne
En unik pärla i Edestad. Ateljé och utställning med hänförande konst och 
skulpturer. DrömCafé och upplevelseträdgård. Uppvisningar och frihets-
dressyr med häst. En av fyra gårdar i Höstglöd 27- 29 sept
Demone.se/

Torsd-sönd 12.00-16.00
Konstutställningar Mor Oliviagården
På historisk mark bredvid det brusande Silverfallet ligger Nya Mor Olivia-
gården. Ett konstgalleri med spännande utställare från hela världen. På 
sommaren kan man även njuta av ett glas vin i den mysiga trädgården. 
Moroliviagården.se
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Juni
Vecka 25+26 juni
Sommarkollo, Aspan
Härliga veckor på Aspan. Mer info på 
Ronneby.se/uppleva--gora/ung-i-kommunen/sommarkollo-2019.html

Juni - Juli
26 juni - 17 juli 4 onsdagar, 18.00
Guidade stadsvandringar: När Ronneby blev stad igen
Levande historia! Följ med på en spännande resa genom tiden. Vår gui-
de Anders Johnsson berättar om Ronnebys historia och skådespelare ur 
Ronneby Folkteater gestaltar olika skeenden. Folkteaterns berättelser i 
tidsenliga kostymer gör historien levande igen. 
Ronnebyfolkteater.se/

25 juni – 21 juli
Sommarkyrkocafé Utanför Heliga Kors kyrka 
Caféet är öppet tisdag – fredag och söndagar kl 11.00-16.00. Tisdagar 
och fredagar är det Musikcafé kl 14.00
Musikcafé
25 juni ”Brothers in law”, Lars Brown och Olof Gustafsson
28 juni  Kom och sjung sommarpsalmer och sommarsånger 
 med Marina Thyborn 
2 juli ”Musik som berör”, Christel Gunnarsson o Pia Karlson
5 juli ”I sommarens soliga dagar”, 
 Helen Sunnehav och Bengt Sturevik
9 juli ”Musik i sommartid” med Aina Sundås
12 juli Gitarr och sång med Frida Karlsson
16 juli Sång och piano med Wilma Olin och Felix Kroon
19 juli Sommarvisor med Ann-Kristin o Leif Turesson, Asarum

Juni - Augusti
Musik och humorkvällar på Nyströms brygga
Saxemara Båtvarv
Härliga sommarkvällar med musik och skratt. 
Läs mer på Nyströms.se

Skärgårdstrafiken
Hoppa ombord på Astrid som tar dig med längs Ronnebyåns vackra hus 
hela vägen ut i den underbara skärgården. 
För tider och mer information, se 
Blekingetrafiken.se/din- resa/skargardstrafik/#ronneby-skargard

Sommarridskola, läger och skogsturer till sjön
Ponnybus i Kolshult
Ett paradis för alla hästtokiga barn. I Kolshult utanför Eringsboda ligger 
Ponnybus. Följ med på en skogstur på ljuvliga små ponnyer. På lov och 
under sommaren anordnas dag, - och ridläger, både för nybörjare och 
de som har lite ridvana. Ponnybus.se

Sommarutfärder i Ronneby pastorat 13/6, 11/7, 15/8
Mer information om utfärderna finns i församlingsbladet Haqvin eller på 
vår hemsida Svenskakyrkan.se/ronneby/sommarutfarder

Sommaryoga i Hjorthålan
Hjorthålans Camping och Stugby
Café, fiske, stugor och Yoga för alla i vacker miljö vid Ronnebyån mellan 
Backaryd och Eringsboda. Hjorthalan.se

Varje vardag 17/6–16/8, kl 14-15
Naturums guidningar ute i kulturreservatet 
Månd & onsd: ”Natur och kulturhistoria”
Tisd & torsd: ”Träd & växter”
Fred: ”Familjetur i Brunnsskogen”
Start inne på naturum. 40 kr/vuxen (det enda av alla naturums aktiviteter 
som kostar något)

6 juni- 25 augusti
Sommarcafé och utställningar. Hjortahammar skola
Sommarcafé med våffelservering. Utställningar av olika konstnärer och 
konsthantverkare. 8 juni-23 juni öppet lördag-söndag kl 13-17, 27 juni 
-25 augusti öppet torsdag-söndag kl 13-17. Hemgjort.nu/

12 juni-28 augusti - onsd och sönd 18.30-19.30
Sommargympa med Friskis och Svettis, Brunnsparken
Välkomna ut till vackra Brunnsparken för härliga gympapass!
Friskissvettis.se/ronneby

28 juni - 4 augusti, fred-sönd 12.00-16.00
Risanäs Skolmuseum
Skolhuset, som byggdes 1854 i gråsten inrymmer en skolsal
och en lärarbostad på två rum och kök. I Risanässkolan råder
numera evigt sommarlov, men i den gamla skolmiljön får man
lätt känslan av att läraren när som helst kan komma in i salen
för att påbörja en ny lektion. Öppet kl 12.00– 16.00 under fredagar, 
lördagar och söndagar. Övriga dagar stängt.
Fri entré. Hembygd.se/ronneby-musei

vecka 26-33
Sommar på Karön
Tisdag  A´la carte 17-22
Onsdag  Räkfrossa och trubadur 17-22
Torsdag  A´la carte 17-22
Fredag  Grillbuffé & DJ 17-01
Lördag  Räkfrossa & Dans 17-01
Söndag  A´la carte 17-22
Karobolaget.se

tisd-lörd
RonnebyExpressen
Följ med på en gratis tur med RonnebyExpressen. Ronnebys lilla turist-
tåg tar dig från centrum och ut till Brunnsparken, och tillbaka igen. För 
tidtabell se VisitRonneby.se

Juni - September
Upplevelser på Äggaboden Gärestad
Prisbelönt gårdsbutik med restaurang, evenemang, musikkvällar och 
vinprovningar i en lantlig miljö strax utanför Ronneby.
En av fyra gårdar i Höstglöd 27- 29 sept. Aggaboden.se/
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Upplevelser Johannishus Gods
Konstutställningar på Höstglöd, viltprodukter från egna marker, mikro-
bryggeri, naturupplevelser, jakt och fiske. 
En av fyra gårdar i Höstglöd 27- 29 sept
Läs mer på Johannishus.com.

Glass, event och lantliv på Björketorps Gård
Besöksgård med konserter och teater. Studiebesök och djurmys. 
Kosläpp och nära möten med kor, hästar och hundar på gården. Eko-
glass och försäljning i mjölkbutiken. 
En av fyra gårdar i Höstglöd 27- 29 sept
Bjorketorpsgard.se/

Sommar på Karön
Välkomna ut på vackra Karön i skärgården i sommar. Blekinges äldsta 
restaurang Schweizeriet välkomnar i en underbar miljö med mat, under-
hållning, dans och mycket mer. 
Läs mer på Karobolaget.se.

Bus och bad på Brunnsbadet
Njut av sol, bad och aktiviteter på Brunnsbadet i sommar. 
Mer aktiviter och tider på 
Ronneby.se/sidowebbplatser/ronneby-brunnsbad.html

Sommaraktiviteter vid havet, Ronneby Havscamping
Välkomna ut till havet och Ronneby Havscamping med aktiviteter och 
underhållning under sommaren för hela familjen. 
Ronnebyhavscamping.se/

18 juni - 1 sept, tisd-sönd 12-16
Hembygdsmuseum Möllebackagården
Hembygdsmuseum i Ronnebys kulturkvarter med bevarad interiör och 
med separata utställningar som visar ortens tradition inom bl a konst-
hantverk. 
Öppet kl 12.00 – 16.00, tisdag – söndag. 
Måndagar och midsommarhelgen stängt.
Fri entré. Hembygd.se/ronneby-musei

18 juni - 1 sept, tisd-sönd 12-16
Massmanska kvarnen
Kvarnbyggnaden vid Ronnebyåns vattenfall är en av Kulturkvarterens 
bevarade byggnader. Öppet kl 12.00 – 16.00, 
tisdag – söndag. 
Måndagar och midsommarhelgen stängt.
Årets utställning visar Kockums emaljerade kärl.
Fri entré. Hembygd.se/ronneby-musei

Juli
4,11,18 och 25 juli-torsdagar + 5, 12, 19 och 26 
juli - fredagar, 20.00
Skrönor i skymningen, Möllebackagården
Johan af Puke, Skrönor i skymningen för hela familjen.
En uppföljare till fjolårets spökvandringar på Karön
Samling kl. 20.00 utanför Kulturcentrum.
Berättelsen om Johan Puke blandas med dramatiserade inslag och möj-
lighet för barnen att påverka skeendet.

Juli - Augusti
1 juli - 17 augusti
Konstutställning Textila avtryck, 
Ronneby stadsbibliotek
Carina Karlsson, Bräkne-Hoby
Bibliotek.ronneby.se

4 jul - 8 aug - torsdagar, 17.30-18.30
Sommaryoga i Brunnsparken
Kvällsyoga i juli och augusti i vackra Brunnsparken 
Facebook.com/Lotusgruppen

11 juli -3 augusti 
Bokrea - biblioteket säljer gallrade böcker
Ronneby stadsbibliotek. Bibliotek.ronneby.se

14 juli-4 augusti
Vägkyrkan i Förkärla kyrka, 12.00-16.00
Kyrkan är bemannad och då bjuder vi på kaffe

Söndagar, 18.00
Musik på Möllebackagården
Njut av härlig musik på söndagkvällarna i den mysiga trädgården vid 
Möllebackagården. Läs mer på
Facebooksidan Ronneby Musikförening.

20 juli - 17 augusti - lördagar, 9.00-10.00
Morgonyoga, Pensionat Järnavik
En kravlös stund med härlig yoga, meditation och avslappning. Du yogar 
efter dina egna förutsättningar i ett lugnt tempo. 
Facebook.com/pensionatjarnavik/

17 juli-14 aug - onsdagar, 17.00-18.00
Sommaryoga Pensionat Järnavik
En kravlös stund med härlig yoga, meditation och avslappning. Du yogar 
efter dina egna förutsättningar i ett lugnt tempo. 
Facebook.com/pensionatjarnavik/

8/7-11/8 alla kvällar
Trubadurkvällar, Ronneby Brunn
Njut av sommar, musik och sena kvällar på Terassen Ronneby Brunn. 
Ronnebybrunn.se/

Augusti - September
Månd-fred 19 aug- 6 sept
Möt Arkeologin
Gribshunden c/o Kallvattenkuren i Brunnsparken
Ta del av hanterandet av grävningarna i Västra Vång. Tvätt, registrering, 
paketering osv. 
Mer info kommer på Blekingemuseum.se

September - December
Studiecirkel i Heliga Kors kyrka och Prästgården
Vår kyrka, dess kulturhistoria och alla de föremål som inventerats är en 
fantastisk skatt, en skatt som kan göras djupare och rikare. Vi har under 
våren träffats vid fyra tillfällen och fortsätter under hösten studiecirkeln 
med fem träffar. 
Vi får lära oss mer om vår kyrka, dess historia och de kyrkliga hand-
lingarna.
Ann-Margret Olofsson leder studiecirkeln tillsammans med andra sak-
kunniga. Studiecirkeln sker i samarbete med Sensus.
Tiderna för träffarna är kl 14.00 – 16.00, med en kaffepaus.
Vi träffas i Heliga Kors kyrka. 
Välkomna!
17 sept ”De kyrkliga handlingarna”. 
 Dopet, konfirmationen och nattvarden
8 okt ”De kyrkliga handlingarna”. Vigsel och begravning
29 okt ”Predikstol, orgel och bänkinredningar
19 nov ”Kyrkogården, gravhällar och gravstenar
3 dec Avslutning!
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Juni
31 maj-2 juni
Blekinge outdoor Festival, Järnavik, 16:00
Den första helgen i juni 2019 genomförs tidernas första Blekinge Out-
door Festival i Järnavik. Festivalen börjar redan under fredagen klockan 
16:00 och fortsätter i två dygn ända till söndag eftermiddag. 
Lördagen den 1 juni klockan 16:00 återinvigs Blekingeleden under 
pompa och ståt i Järnavik. Under söndagen den 2/6 invigs nysatsande 
ARK56, en vandrings- cykel-, kajak- och båtled på Eriksberg en kort 
båtresa bort. Missa inte denna fantastiska festival vid havet, just där 
skogen möter öppet hav. Facebook.com/blekingeleden/

1 lördag
Ronneby Stadsfest 19.00 till sent
Ronneby Stadsfest slår upp portarna för 6:e gången! En folkfest med 
musik, mat och öltält! Facebook.com/ronnebystadsfest/

1 lördag
Sommarquiz med ”Manda” + Mat. Pensionat Järnavik, 19.00
Härliga quiz-kvällar på pensionat Järnavik med Manda.
Pensionatjarnavik.se/

1 lördag
Sommargospel. Heliga Kors kyrka, 18.00
Heliga Kors Gospel, komp och solister under ledning av Mari Sjöberg. 
Svenskakyrkan.se/ronneby

2 söndag
Naturum´s Cykeltur i Järnavik, kl 6-9 (på morgonen)
Med Bengt Ignell som ledare gör vi en lugn tur där vi lyssnar på fåglar 
och njuter av försommarens grönska. Vi cyklar cirka 15 km. Samling vid 
Järnaviks hamn. Ta med egen cykel och frukost.
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

2 söndag
Blommornas fest. Öljehults kyrka, 11.00
Hallabro barnkör, Backaryds barnkör, Backaryd-Öljehults kyrkokör och 
Vackra damkör under ledning av Marina Thyborn
Svenskakyrkan.se/ronneby

2 söndag
Sommarlängtan. Kallinge kyrka. 16.00
Sommarkören under ledning av Hanna Stigsson och Mari Sjöberg
Svenskakyrkan.se/ronneby

2 söndag
Invigning ARK56, Eriksberg, 10.00-15.00
Invigning av ARK56 och familjedag på Eriksberg med massor av aktivi-
teter för hela familjen. Ark56.se/

5 onsdag
Öppet Slöjdhus, 15.00-18.00
Slöjdhuset Ronneby. Kom och slöjda, kolla böcker i biblioteket och ta 
en fika. Ta med ditt eget påbörjade arbete. Du betalar för fika och det 
material du använder. Hemslojden.org/forening/blekinge/

6 torsdag
Vetaranbilsutställning, 10.00-15.00
Brunnsparken. Blekinge Veteranbilsklubb anordnar en utställning av 
veteranfordon i samband med nationaldagen. 
Blekingeveteranbilsklubb.se/

6 torsdag
Nationaldagsfirande, 12.30-15.00
Brunnsparken. Välkommen att fira Nationaldagen i Ronneby Brunns-
park med musik, dansuppvisning och underhållning. 
VisitRonneby.se

6 torsdag
Skogstokig, 10.00-16.00
Norra delarna av Ronneby och Karlskrona kommuner.
Välkomna ut på landsbygden i norra delarna av Ronneby och Karlskrona 
kommun. Gårdsbutike, föreningar och företagare öppnar upp sina verk-
samheter och har öppet hus med massor av aktiviteter.
Läs mer på facebooksidan Skogstokig

6 torsdag
Nationaldagsfirande, 
Ronneby kommun
Runt om i kommunen bjuds 
det på Nationaldagsfirande. 
Läs mer på VisitRonneby.se

6 torsdag
Nationaldagsfirande, 
Hjortahammar skola, 
11.00- 
Välkomna att  fira  natio-
naldagen tillsammans med 
Listerby-Förkärla Hem-
bygdsförening. 
Hemgjort.nu

6 torsdag
Naturum´s Mnemosynesafari, 10-12
En av Sveriges mest sällsynta fjärilar, mnemosyne eller svart apollo, 
finns i Ronneby. Tobias Federsel från länsstyrelsen kommer att berätta 
och förhoppningsvis visa dem för oss. Samling vid naturum i Ronneby 
Brunnspark för samåkning till lokal i närområdet. Ordnas av naturum och 
Naturskyddsföreningen. 
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

6 torsdag
Veteranbilutställning Brunnsparken, 10.00-
Blekinge Veteranbilsklubb anordnar en utställning av veteranfordon i 
samband med Nationaldagen. Blekingeveteranbilsklubb.se/

6 torsdag
Nationaldagskonsert. Heliga Kors kyrka, 18.00
”Förklädd Gud” av Lars-Erik Larsson. Sancta Mariakören, orkester och 
solister under ledning av Fredric Lindahl. Recitation: Gunnel Alvhäll
Svenskakyrkan.se/ronneby

7 fredag
Dark Phoenix, Premiär
Jean Grey utvecklar krafter som hon inte kan kontrollera på ett bra 
sätt och förvandlar henne till Dark Phoenix. X-men gruppen måste nu 
bestämma om deras teammedlems liv är värd med än hela jordens 
befolkning. Köp av biljetter och mer information finns  på Centrumbio-
grafen.se

7 fredag
Danshallen Belganet, 19.00-23.00 (insläpp kl. 18.00)
Glenn Endys. Danshallenbelganet.se

8 lördag
Utställningar och Café 
Hjortahammar skola 13.00-17.00
Hjortahammar öppnar sin verksamhet för sommaren. 
8 juni-23 juni öppet lördag- söndag kl 13-17, 
27 juni -25 augusti öppet torsdag-söndag kl 13-17
Hemgjort.nu/

14 fredag
Skolavslutningskonsert Ronneby
Fullt ös på Brukets gård med Panetoz, rapparen Saliboy och Manda 
Månsson. Evenemanget är gratis. Ronneby.se/ung
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15 lördag
Blekinge Bluesorkester gästar Hjortahammar
Hjortahammar skola Njut av musik på Hjortahammar. 
Hemgjort.nu/

15 lördag
Sillarodden 
Ronnebyhamn- 
Ronneby centrum 
10.00-15.00
Traditionsenligt kultur-
evenemang som inleds 
med hamnfest i Ron-
nebyhamn. Musikunder-
hållning, servering av 
kaffe, sillamackor, korv 
mm. Utställare, knallar, 
gästande båtar. Sjörädd-
ning med helikopter och 
fartyg. Roddtävling från 
hamnen till Ronneby 
torg. 
Arr: Ronneby Fisk-
hamnsförening

16 söndag
Blekinges största Pelargondag 11.00-15.00
Johns Växtservice, Backaryd. Utställning av pelargoner samt försäljning 
av pelargoner, fuchsior, sommarplantor, perenner, trädgårdsprodukter, 
naturprodukter, viltkött m.m. Johnsvaxtservice.se/

16 söndag
”Blekinge Jazz & World”. Bräkne-Hoby kyrka, 21.00
Musik i Blekinge. Svenskakyrkan.se/ronneby

17-19 måndag - onsdag
Sommarlovsslöjd, Slöjdhuset Ronneby, 9.00-15.00
Ett dagläger för slöjdintresserade barn mellan 8-12 år. Vi kommer att 
jobba plåt, tälja, såga, tova, brodera och mycket annat.
Hemslojden.org/forening/blekinge/

18 tisdag
Kyrkogårdsvandring, Bredåkra Kyrka, 17.30
Kyrkogårdsvandring. Vi samlas vid parkeringsplatsen mitt emot Bredå-
kra kyrka. Guide: Björn O Svensson. Medverkande: Kyrkogårdskoordi-
nator Janica Eriksson. Fri entré. Ett samarrangemang av Ronneby pas-
torat och Ronneby Musei- och Hembygdsförening

20 torsdag
Backaryds församlingshem, 14.00
Sommarträff. Svenskakyrkan.se/ronneby

21 fredag
Midsommarfirande, 
Brunnsparken Ronneby, 10.00-16.00
I Brunnsparken arrangeras varje år Midsommardagsfirande där det 
bjuds på musik, underhållning och dans kring midsommarstången. 
Dagen inleds med att midsommarstången kläs och alla som vill är väl-
komna att delta. För de danssugna ges två tillfällen med dans kring 
midsommarstången. Förutom dans fylls dagen med musik och under-
hållning från scenen mitt på området. VisitRonneby.se

21 fredag
Midsommar på Karön, 10.00-16.00
Njut av sång, dans och lek i skärgårdsidyllen på Karön. Klädning av 
midsommarstång kl 12.00.
13.00 dans kring midsommarstången under ledning av Marcus Schön-
beck, Lena Pålsson och Lena Israelsson.
Schweizeriet öppet 11.00-15.00. Karobolaget.se/

21 fredag
Midsommarfirande, Färgaregården Eringsboda, 15.00
Tradionellt midsommarfirande vid vackra Färgaregården i Eringsboda 
med dans och lek. Ta med egen fikakorg. Eringsboda.nu/

21 fredag
Midsommarfirande, Ronneby kommun
Midsommarfirande sker på många fler platser runt om i kommunen. Se 
mer om dessa på VisitRonneby.se

22 lördag
Trubadurkväll, Järnavik Camping, 20.00
Lyssna på Hjalle & Jimpan som spelar på tubadurkvällen.
Jarnavikscamping.se/

23 söndag
Karödagen, 12.00
Vi samlas på Karöslätten utanför restaurangen på Karön. Det blir sed-
vanlig vandring på stigarna runt Karön, då guiden Magnus Fast berättar 
om öns kulturhistoria, sambandet med Ronneby Brunn och de vackra 
villorna från sekelskiftet 1800-1900. Efter rundvandringen, ca. kl. 14.00 
återsamlas vi på Karöslätten där vi kan njuta av musik från Heidenstams 
kapell. Ta med fikakorg eller beställ något gott från Karö Schweizeri.
Karobolaget.se

26 onsd
Allsång, Gölabacken, Eringsboda, 19.00
Allsång i Eringsboda med Lena Pålsson & Robban. Eringsboda.nu

28 fredag
Wild Cruising Festival, Ronneby centrum, 16.30
Se vackra veteranbilar cruisa genom Ronneby samtidigt som skymning-
en faller. Facebook.com/events/2413729915323501/

29 lördag
Nostalgia Festival, Brunnsparken, 10.00-17.00
Nostalgia Festival är precis vad namnet antyder. En gemensam tillba-
kablick för alla som gillar karaktärsfulla fordon från förr och en härlig 
folkfest i vackra Brunnsparken. Nostalgiafestival.se/

29 lördag
Kallinge Rockfest, Jernvallen. 16.00- sent.
Njut av en härlig rockkväll med många olika band på scen. 
VisitRonneby.se

30 juni -7 juli sönd- sönd
Berättarfest, Ronneby kommun
Berättarfest. Välkommen att uppleva berättelser i miljöer där de hör 
hemma. Karlskrona och Ronneby kommuner.
Arrangörer i Ronneby: Äggaboden, Café Hemgjort, Lilla köksgården, 
Räntemåla stuguthyrning. Invigning av Berättarfesten på Konstnären & 
Pinaulen, Björkholmskajen i Karlskrona.
Facebook.com/BerattelserUnderEken/
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Juli
1-5 juli måndag-fredag
Cirkus Cirkör Workshop, Sporthallen Ronneby
Workshop med Cirkus Cirkör 2019! Både barn och vuxna är välkomna 
att med hjälp av erfarna pedagoger prova på olika övningar i nycirkus 
och parkour. Kursveckan avslutas med en uppvisning för kompisar och 
familj. Mer info och tider på Ronnebyfolkteater.se

2 tisdag
Hjortsberga kyrka, Musik i sommarkväll, 19.30
Svenskakyrkan.se/ronneby

4 torsdag
Saxemara kyrka, Musik i sommarkväll, 19.30 
Svenskakyrkan.se/ronneby

5 fredag
Sommarquiz med ”Manda” + Mat
Pensionat Järnavik, 19.00-
Härliga quiz-kvällar på pensionat Järnavik med Manda. 
Pensionatjarnavik.se/

5 fredag 
Spider-Man: Far from home. Premiär
Peter Parker åker på semester men sina vänner till Europa men får 
spendera sin tid med att bekämpa sin nya fiende Mysterio. Köp av biljet-
ter och mer information finns  på Centrumbiografen.se

5-7 fredag-söndag
Airmeet, Ekbacken Bräkne-Hoby
Festen för alla folkvagnsälskare med musik, mat och underhållning. 
Webnews.textalk.com/bygd-i-samverkan

6 lördag
Trubadurkväll, Järnaviks Camping, 19.30
Lyssna på Simon och Philip som spelar på trubadurkvällen.
Jarnavikscamping.se/

9 tisdag
Listerby kyrka, Musik i sommarkväll, 19.30
Svenskakyrkan.se/ronneby

10 onsdag
Musikquiz och musikunderhållning
Järnaviks Camping, 19.00
Ta med vännerna och tävla på Järnaviks Camping. 
Jarnavikscamping.se/

10 onsdag
Bräkne-Hoby, Musik i sommarkväll, 19.30
Svenskakyrkan.se/ronneby

11 torsdag
Familjefesten, Brunnsparken, 17.00-21.00
Tosia Bonnada’n invigs med en familjefest. Med musikunderhållning, 
hoppborg, DJ med mera bjuder Ronneby kommun på en fest för hela 
familjen. Evenemanget har fri entré. VisitRonneby.se

11 torsdag
Musik i sommarkväll. Saxemara kyrka, 19.30
”Duo Jonzon”, gitarr och sång. Svenskakyrkan.se/ronneby

12 fredag
Sommarquiz med ”Manda” + Mat
Pensionat Järnavik, 19.00-
Härliga quiz-kvällar på pensionat Järnavik med Manda. 
Pensionatjarnavik.se/

12 fredag
Husdjurens hemliga liv 2. Premiär
Fortsätt att följa Max och hans husdjurskompisar och allt de hittar på när 
deras ägare är på jobbet/skolan. Köp av biljetter och mer information 
finns  på Centrumbiografen.se

12 fredag
Musikunderhållning, 
Ronneby Havscamping, 18.30-21.30
Välkomna ut till havet och Ronneby Havscamping där 
Leif Egefyr underhåller. Ronnebyhavscamping.se/

12-14 fredag-lördag
Tosia Bonnadagen, Ronneby centrum
Tosia firar 170 år och Ronnebys gator och torg fylls med marknader av 
olika slag, tivoli, matvagnar och underhållning för marknadsbesökarna. 
VisitRonneby.se

12-14 fred-lörd
Bergslagskrogen 20-årsjubileum med Tosia
Välkomna att fira på Bergslagskrogen i samband med Tosia! 
Bergslagskrogen.nu/

13 lördag
Öppen kyrka. Heliga Kors kyrka, 10.00-17.00
Vi bjuder på kaffe med hembakat. Svenskakyrkan.se/ronneby

13 lördag
Orgelbrus i tosianatten. Heliga Kors kyrka, 22.00
Färgsprakande musik och välkända melodier! Organist Fredric Lindahl. 
Orgelkarameller. Svenskakyrkan.se/ronneby

13 lördag
Trubadurkväll, Järnavik Camping, 19.30
Lyssna på ”Hjalle & Jimpan” som spelar på tubadurkvällen. 
Jarnavikscamping.se/

13 lördag 
Slåtter i Tolseboda, 9-14
Traditionsenlig slåtter på Tolsebodaängen och Listersjöängen i Sän-
neshults naturreservat. Ta gärna med egen lie eller räfsa.
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

14 söndag
Jazz i kyrkan. Heliga Kors kyrka, 21.00
”Kammarjazz i folkton”. Jormin, Bergström, Holmgren. 
Svenskakyrkan.se/ronneby

16 tisdag
Musik i sommarkväll. Edestads kyrka, 19.30
Svenskakyrkan.se/ronneby
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17 onsdag
Lejonkungen. Premiär
Spelfilm remake av Disney tecknade film med samma namn. Köp av 
biljetter och mer information finns  på Centrumbiografen.se

17 onsdag
Allsång, Gölabacken, Eringsboda, 19.00
Allsång i Eringsboda med Lena Pålsson & Robban. 
Eringsboda.nu/

17 onsdag
Musik i sommarkväll. Bräkne-Hoby kyrka, 19.30
”Perspektiv”. Daniel och Nellie Dahlqvist, samtal, sång, musik, dans
Svenskakyrkan.se/ronneby

18 torsdag
Musik i sommarkväll. Saxemara kyrka, 19.30
Svenskakyrkan.se/ronneby

19 fredag
Allsång på Ronneby Havscamping, 19.00-21.00
Välkomna ut till havet och Ronneby Havscamping där Allsångs- 
proffsen underhåller. Ronnebyhavscamping.se/

19 fredag
Sommarquiz & grillbuffé, Pensionat Järnavik, 19.00-
Härliga quiz-kvällar på pensionat Järnavik med Johan Svedberg och 
Emelie Stark. Pensionatjarnavik.se/

19 fredag
Gyllene Tider, Brunnsparken, 19.00
Efter 40 år tackar Gyllene Tider för sig med stor avskedsturné och ny 
skiva. Fredagen  den 19 juli kommer de till Ronneby och intar scenen i 
Brunnsparken. Paraplyproduktion.se/biljetter/

20 lördag
Trubadurkväll, Järnaviks Camping, 19.30
Lyssna på Simon och Philip som spelar på trubadurkvällen.
Jarnavikscamping.se/

21 söndag
Jazz i kyrkan. Heliga Kors kyrka, 21.00
Jazztrio med Johan Karlstrand, piano, Håkan Westlin, kontrabas, Pelle 
Trazan Jonasson, trummor. Svenskakyrkan.se/ronneby

23 tisdag
Musik i sommarkväll. Förkärla kyrka, 19.30
Noora Karhuluoma, sopran. Johan Wållberg, baryton. Maria Lindegren, 
piano. Svenskakyrkan.se/ronneby

24 onsdag
Musikquiz och musikunderhållning
Järnaviks Camping, 19.00
Ta med vännerna och tävla på Järnaviks Camping. 
Jarnavikscamping.se/

24 onsdag
Musik i sommarkväll. Bräkne-Hoby kyrka, 19.30
Svenskakyrkan.se/ronneby

25 torsdag
Musik i sommarkväll. Saxemara kyrka, 19.30
Svenskakyrkan.se/ronneby

26 fredag
Sommarquiz & grillbuffé, Pensionat Järnavik, 19.00
Härliga quiz-kvällar på pensionat Järnavik med Johan Svedberg och 
Emelie Stark. Pensionatjarnavik.se/

26 fredag
Elvis på Ronneby Havscamping, 18.30-22.30
Välkomna ut till havet och Ronneby Havscamping där Rössamåla-Elvis 
underhåller. Ronnebyhavscamping.se/

26-28 fredag-söndag
Saxemara Classic Boat Show. Saxemara Båtvarv
Njut av folkfest i Saxemara. De olika delarna av denna festival är:  Vete-
ranbåtsträff, Hantverks- och båttillbehörsmarknad, Regattor: Allmo-
gesegling, Folkbåtsregattan ”Saxen” och Showklassen ”Kompassen”, 
Restaurang och öltält, Livemusik (blandad kompott: irländsk folkmusik, 
pop, kör, humorunderhållning), Jolleseglingstävlingar för barn och ung-
domar, Glasscafé, Veteranbåtsparad. Nyströms.se

27 lördag
Trubadurkväll, Järnaviks Camping, 19.30
Lyssna på Hasse Alerstedt som spelar på trubadurkvällen.
Jarnavikscamping.se/

27 lördag
1-dags kajakkurs för nybörjare. Pensionat Järnavik, 09.00-18.00
För de som inte har paddlat så mycket eller som vill förbättra sina kun-
skaper om paddling arrangerar Paddelkompaniet nybörjarkurser i kajak-
paddling. Paddelkompaniet.se/

31 onsdag
Byafesten Bräkne-Hoby, 12.00-18.00
Byafesten ingår i Bygd i Samverkans Aktiviteter. Det är en tillställning 
med olika aktiviteter, utställare med inriktning av hantverk, kost, hälsa 
och musik ex Dragplåster detta år är EMILIO Vi stänger av hela Härads-
vägen i Bräkne-Hoby. Webnews.textalk.com/bygd-i-samverkan

31 onsdag 
Bräkne-Hoby bibliotek, 12.00-18.00
Extra öppet under Bräkne-Hoby byafest. 
Bibliotek.ronneby.se/web/arena

31 onsdag
Musik i sommarkväll. Bräkne-Hoby kyrka, 18.00
Bachspeglarna. Dirigent: Staffan Sundås. Svenskakyrkan.se/ronneby

31 onsdag
Allsång, Gölabacken, 19.00
Allsång i Eringsboda med Lena Pålsson & Robban. Eringsboda.nu/
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Augusti
1 torsdag
Musik i sommarkväll. Saxemara kyrka, 19.30
Svenskakyrkan.se/ronneby

2 fredag
Fast and Furious presents: Hobbs and Shaw.Premiär
Polisen Hobbs och utstötta Shaw kämpar tillsammans mot en cyber-
fiende hotar hela mänskligheten. Köp av biljetter och mer information 
finns  på Centrumbiografen.se

2 fredag
The new mutants. Premiär
Fem unga mutanter kämpar tillsammans för att fly från platsen de hålls 
fångna i medans de upptäcker sina nya krafter. Köp av biljetter och mer 
information finns  på Centrumbiografen.se

2 fredag
Musik i sommarkväll. Backaryds kyrka, 18.00
Blekinge Spelmansförbund. Öljehults och Backaryds socknars hem-
bygdsförening bjuder på kaffe i församlingshemmet. 
Svenskakyrkan.se/ronneby

3 lördag
Pony Muscle Car Meet (PMCM), 
Brunnsparken, 8.00-16.00
Välkommen till Sveriges bästa träff för intresserade av pony- och mus-
kelbilar! Pmcm.se/wordpress/

3 lördag
Trubadurkväll, Järnaviks Camping, 19.30
Lyssna på Pia & Christel spelar på trubadurkvällen. Jarnavikscamping.se

4 söndag
Jazz i kyrkan. Heliga Kors kyrka, 21.00
Svenskakyrkan.se/ronneby

5-6 måndag-tisdag
Veteranbilutställning, Brunnsparken, 10.00-14.00
Blekinge Veteranbilsklubb kommer att anordnar en utställning av 
veteranfordon i samband med loppmarknaden i Brunnsparken. 
Blekingeveteranbilsklubb.se/

9 fredag
Once Upon a Time in Hollywood. Premiär
Quentin Tarantinos film om en gammal skådis och hans stuntman som 
försöker bli kända under Hollywoods sista Golden Years. Köp av biljetter 
och mer information finns  på Centrumbiografen.se

9-11 fredag-söndag
Lag-SM i fälttävlan häst/ponny
Naturbruksgymnasiet Bräkne-Hoby
Välkomna att se Sveriges främsta fälttävlansryttare göra upp om lag- 
pokalerna. Ridsport.se/Tavling/Falttavlan/

10 lördag
Spelmansstämma Lönnamohagen, 14.00-17.00
Scenframträdande, buskspel mm. Servering. Frivillig entré
Arrangör Blekinge Spelmansförbund och Kallinge hembygds- och folk-
dansgille

10 lördag
1-dags kajakkurs för nybörjare, 
Pensionat Järnavik, 9.00-18.00
För de som inte har paddlat så mycket eller som vill förbättra sina kun-
skaper om paddling arrangerar Paddelkompaniet nybörjarkurser i kajak-
paddling. Paddelkompaniet.se/

10 lördag
Kurs i intuitivt måleri, Möllebackagården, 13.00-17.00
Har du alltid velat lära dig att måla men inte vågat för att du tror att du 
inte kan? Anmäl dig i så fall till den här kursen och unna dig själv en dag 
fri från värderingar och prestationskrav. Även du som har målat förut är 
välkommen! Kostnad 300 kronor.
Anmälan och info: Annette Jönsson, tel: 073-366 34 80, 
E-post: absanet@yahoo.se

10-11 lördag-söndag
Nationell Hundutställning, Brunnsparken, 9.00-
Blekinge Kennelklubb anordnar hundutställning med deltagare från 
hela landet. Skk.se/sv/BKK/

14 onsdag
Allspelskväll, Hjortahammar Skola, 18.00
Är du sugen på att spela, sjunga eller bara lyssna på härlig musik, väl-
kommen till vår populära allspelskväll tillsammans med Mikael Svensson.
Hemgjort.nu/

16 fredag
Danshallen Belganet, 19.00-23.00 (insläpp kl. 18.00)
Fernandoz. Danshallenbelganet.se

16-18 fredag-söndag
Kultur- & medicinalväxter, 10.00-18.00
Växtutställning på naturum i Ronneby Brunnspark. Naturum har samlat 
in färska växter direkt utifrån naturen och informerar om hur de kan och 
har använts historiskt. 
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

16-18 fredag-söndag
Mustang-klubben sommarträff, Brunnsparken
Mustangklubbens nationella sommarträff i Ronneby. Bedömning av ca 
150 bilar i olika tävlingar under dessa 3 dagar. 
Mustangclubsweden.org/

18-22 söndag-torsdag
Samlingsutställning, Blekingepärlor
Bräkne-Hoby Kulturhus
Välkomna att njuta av konst och hantverk.
Blekingeparlor.se/

18 söndag
Veteranbilutställning, Brunnsparken, 10.00-14.00
Blekinge Veteranbilsklubb kommer att anordnar en utställning av 
veteranfordon i samband med loppmarknaden i Brunnsparken.
Blekingeveteranbilsklubb.se/

18 söndag
Musik i sensommarkväll. Bredåkra kyrka, 18.00
Svenskakyrkan.se/ronneby

21 onsdag
Kyrkans allsångskväll. Äggaboden, Gärestads by, 19.00
Svenskakyrkan.se/ronneby
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21 onsdag
Trivseldans, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Humbles. Eringsbodabrunn.se

23 fredag
Vandra i Blekinge, Pensionat Järnavik, 17.00
Ett vandringspaket med helpension, guide och returresa genom ädel-
lövskogar, förbi öppna beteshagar,slätter och bondgårdar. 
Pensionatjarnavik.se

24 lördag
Kyrkans Kallingedag firar 10-årsjubileum. Kallinge kyrka och 
församlingshem, 10.00-15.30
Marknadsknallar, trollkarlen Daniel, musikunderhållning, matvagnar, 
Kallingebakelse, utställning m m. Dagen avslutas med Musikgudstjänst 
kl 15.30. Sommarkören under ledning av Hanna Stigsson och Mari Sjö-
berg. Svenskakyrkan.se/ronneby

25 söndag
Försvarsmaktens Flygdag. 
Varje år anordnar Försvarsmakten en flygdag i Sverige. Eventet är gratis 
att besöka. Syftet med dagen är att visa upp flygvapnets verksamhet, 
dess operativa förmåga samt informera om de många karriärmöjlighe-
ter som finns i Försvarsmakten. Forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/uppvis-
ningar-och-evenemang/flygdagen/

30 fredag
438 dagar. Premiär
438 dagar är baserad på den sanna berättelsen om journalisten Martin 
Schibbye och fotografen Johan Persson som, under ett uppdrag i den 
konfliktdrabbade regionen Ogaden i Etiopien, fängslades och dömdes 
till 11 års fängelse för terrorism. Med Gustaf Skarsgård och Mattias Var-
ela. Köp av biljetter och mer information finns  på Centrumbiografen.se

30 fredag
Danshallen Belganet, 19.00-23.00 (insläpp kl. 18.00)
Micke Ahlgrens. Danshallenbelganet.se

30 fredag
Toy Story 4. Premiär
Den nya leksaken Forky hänger med Woody och hans vänner på en bil-
resa där de upptäcker hus stor världen kan vara för en liten leksak. Köp 
av biljetter och mer information finns  på Centrumbiografen.se

31 lördag
Runneby Stadslopp, 10.00-20.00
Den 31 augusti 2019 går Runneby Stadslopp av stapeln.
6 olika lopp i stadsmiljö i hjärtat av Blekinges trädgård.
Nytt för 2019 är MARATON! Runneby.se/

September
1 söndag
Svampens Dag, 10.00-15.00
Lär dig mer om höstens alla svampar. Naturum i Ronneby Brunnspark dukar 
upp en svamputställning inne på naturum. Ta gärna med dig egna fynd. 
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

2 måndag 
Föredrag Guldkorn i Ronneby med Tommy Nilsson, 
Ronneby stadsbibliotek, 19.00 
Boka biljett på Ronneby stadsbibliotek. Bibliotek.ronneby.se/web/arena

3 tisdag
Inspelning Antikrundan, 12.00-18.00
Brunnshallarna. SVTs succéprogram Antikrundan kommer till Ronneby! 
Passa på att fråga Sveriges främsta antikexperter om dina gamla före-

mål och få dem värderade.  Anne Lundberg, Knut Knutsson och Rickard 
Thunér är på plats! Svt.se/antikrundan

3 tisdag
Stadsvandring på Blekan, 18.00
Vi gör en stadsvandring i den bebyggelsehistoriskt intressanta och kom-
plexa stadsdelen Blekan, alltså området mellan de båda brunnsvägarna, 
Sveagatan och Norra Glasbruksgatan. Det är en spännande  miljö med 
påtagliga spår av Brunnens verksamhet i södra delen och med norra 
delen präglad av trädgårdsstadens moderna stadsplan från sekelskiftet 
1900 av arkitekten Fredrik Sundbärg och med en del intressant vil-
laarkitektur. Björn O. Svensson leder vandringen. Vi samlas på Nedre 
Brunnsvägen vid Gångbron och får vara beredda på ett par kilometers 
ofta avbruten promenad. Avgift 20 kr. Ingen föranmälan.
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

4 onsdag
Blekingebilder - Invigning fotoutställning, 18.30-20.30
Naturfotografen Bengt Ove Birgersson boende på Listerlandet och 
medlem i Photonatura, ställer ut ett 15-tal av sina storslagna bilder på 
naturum i Ronneby Brunnspark. Bengt Ove finns på plats och berättar 
om sina bilder och fotograferande. Utställningen kommer att visas på 
naturum under hela hösten. 
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

4 onsdag
Trivseldans, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Engdahls. Eringsbodabrunn.se

5 torsdag 
Fladdermuskväll i Brunnsparken, 19.00-21.00
Vi startar inne på naturum där fotografen och biologen Mikael Gustavs-
son kommer att visa bilder och berätta om de svenska fladdermössens 
fascinerande liv. Efter en dryg timme, när det blivit mörkt, ger vi oss ut 
och spanar och lyssnar efter fladdermöss i parken. Ordnas av naturum 
och Naturskyddsföreningen.
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

6 fredag
Det 2. Premiär
27 år efter första filmen har gänget flyttat ifrån sin gamla hemstad men 
återvänder efter ett förödande telefonsamtal. Köp av biljetter och mer 
information finns  på Centrumbiografen.se

7 lördag
Föreställningen Sus och Bus framförd av 
Sagofén Isadora, Ronneby Stadsbibliotek, 10.00
En föreställning för bebisar om ett fönster som öppnas. Vad händer 
utanför? Ett regn, en vind, fåglar och löv som virvlar runt. Den handlar 
också om en dörr som öppnas och stängs och en lampa som släcks 
och tänds. Och lite bus. En ordlös pjäs med ljud och musik. Ålder: 0-11 
månader Entré: Fri entré men begränsat antal platser. 
Biljetter hämtas på stadsbiblioteket senast 31 augusti. 
Bibliotek.ronneby.se/web/arena

11 onsdag
Durspelkväll, Hjortahammar Skola, 18.00
Är du sugen på att spela, sjunga eller bara lyssna på härlig musik, väl-
kommen till vår populära allspelskväll tillsammans med Mikael Svensson.
Hemgjort.nu/

13 fredag
Downton Abbey. Premiär
Baserad på succé tv-serien med samma namn. Vi följer familjen Crawley, 
en rik familj som äger och driver egendomen Downton Abbey i början av 
1900-talet. Köp av biljetter och mer info finns  på Centrumbiografen.se

13 fredag
Danshallen Belganet, 19.00-23.00 (insläpp kl. 18.00)
Lövgrens. Danshallenbelganet.se
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13-15 fredag-söndag
Retreat under tystnad, Södra Hoka kursgård i Asarum
Vi samlas på gården mellan 10.30–11.00 den 13/9 och vi avslutar vår 
retreat efter söndagens pilgrimsvandring, ca 14.00.
För mer information, pris och anmälan, senast 23/8.
Kristina Johansson 0457-45 52 81 
kristina.h.johansson@svenskakyrkan.se
Anna Svensson 0457-45 52 57 
anna.maria.svensson@svenskakyrkan.se

14 lördag
Geologins Dag, 10.00-15.00
En nationell aktivitetsdag som vill väcka nyfikenhet för berg, jord och 
vatten. På naturum i Ronneby Brunnspark ordas tipspromenad, utställ-
ning, pyssel mm. 
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

14-15 lördag-söndag
Blekingepärlors Höstrunda tillsammans med Matlust och 
Växtkraft, 11.00-16.00
En del av Blekingepärlors medlemmar öppnar upp sina ateljeér och 
andra finns samlade i anslutning till deltagarna i Matlust och Växtkraft. 
Mer info kommer på Blekingeparlor.se

15 söndag  
Sälsafari vid Abramsäng, 10.00-12.00 
Vid Abramsäng/Olsäng ligger Blekinges enda sälskyddsområde. Biolog 
Eva Steiner guidar oss och med hjälp av kikare har vi god chans att se 
sälar, speciellt vid soligt väder. Samling på Evas gård i Abramsäng kl 10 
för promenad till strandängarna. Ta gärna med egen kikare. Vägbeskriv-
ning: ta av från E22 vid Jämjö och kör mot Klakebäck, ta vänster vid 
Klakebäck, första gården på höger sida efter ca 700 m. Arrangemanget 
ställs in vid ihållande regn. Ordnas av naturum Blekinge.
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

18 onsdag
Trivseldans, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Matz-Bladhs. Eringsbodabrunn.se

20 fredag
Angry Birds filmen 2. Premiär
Fåglarna som inte kan flyga och ge gröna grisarna tar sitt bråk till en 
helt ny nivå. Köp av biljetter och mer info finns  på Centrumbiografen.se

21 lördag
Växtfärgning, Möllebackagården, 11.00-16.00
Välkommen till vår årliga växtfärgning. Vi visar hur färgning av textila 
material går till. Givetvis serveras det kaffe med dopp under dagen. 
Ingen avgift.  Hembygd.se/ronneby-musei

21 lördag
Skörde och växtmarknad, Svenmanska parken, 10.00-15.00
En dag med marknad, musikunderhållning, föreläsningar och mycket 
mer. http://webnews.textalk.com/bygd-i-samverkan

24 tisdag
Vilda växter och syrade 
grönsaker, 18.30-20.30
Föredrag med örtmedicinare Ann-Louise 
Fransson som tar oss med bland de ätliga 
växternas rike, långt tillbaka i historien, då vi 
åt av det som den vilda marken gav oss och 
syrade våra växter för att få dem tillgängliga 
resterande del av året. Hur går det till? Och vad 
kan man äta? Kom och lyssna till en intressant 
föreläsning om växter och dess hälsobringande 
verkan. Plats: naturum i Ronneby Brunnspark.
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-
upptack/naturum-blekinge.html

27 fredag
Danshallen Belganet, 19.00-23.00 (insläpp kl. 18.00)
Mats Bergmans. Danshallenbelganet.se

27-29 fredag- söndag
Höstglöd. En upplevelse på 4 gårdar i Blekinge
Höstglöd Blekinge är ett samarbete mellan Johannishus Gods, Susanne 
Demåne, Björketorps Gård och Äggaboden. Det är ca 5 min mellan går-
darna längs en sträcka genom vår del av vårt vackra landskap. Gemen-
samt för de fyra gårdarna är mat, dryck och kultur. Programmet för Höst-
glöd Blekinge 2019 kommer att publiceras här: Hostglodblekinge.se

28 lördag
Dans och partykväll, Eringsboda Brunn, 21.00-01.00
Black-Jack, disco m.m. Eringsbodabrunn.se

Oktober
2 onsdag
Trivseldans, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Micke Ahlgrens. Eringsbodabrunn.se

4 fredag
Jokern. Premiär
En misslyckad komiker tappar förståndet och blir en seriemördare. Köp 
av biljetter och mer information finns  på Centrumbiografen.se

5 lördag
Backaryds höstmarknad, 10.00-15.00
Besök den Traditionella höstmarknaden i Backaryd där mat och skörd 
står i centrum. Backaryd.se/

5 lördag
Dans och partykväll, Eringsboda Brunn, 21.00-01.00
Casanova. Eringsbodabrunn.se

5 lördag
Föreställningen 1,2,3.  Ronneby Stadsbibliotek, 10.00
1,2,3 är en föreställning för barn mellan 1-2,5 år. Sagofen Isadora har 
fått nya saker. De måste räknas. Ett, två, tre. En pjäs med få ord och 
musik. Ålder: 1-2,5 år
Entré: Fri entré men begränsat antal platser. Biljetter hämtas på stads-
biblioteket senast 28 september. Bibliotek.ronneby.se/web/arena

9 onsdag
Bortom gränsen, 18.30-20.30
Naturfotografen Bengt Ove Birgersson, från Listerlandet och medlem i 
Photonatura, visar sina storslagna bilder på naturum i Ronneby Brunn-
spark. Här möts fantasi och verklighet. Vad är det egentligen vi ser? 
Vilka är trollskogens innevånare? Bengt Ove visar under hösten även 
en fotoutställning på naturum.
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

11 fredag
Danshallen Belganet, 19.00-23.00 (insläpp kl. 18.00)
Donnez. Danshallenbelganet.se

11 fredag
Zombieland: Double Tap. Premiär
Våra vänner ifrån första filmen tar sig längre in i landet och för möta fler 
zombies och andra överlevare samtidigt som de försöker anpassa sig 
till sin udda familjesituation. Köp av biljetter och mer information finns  
på Centrumbiografen.se

13 söndag
Kulturvandring
Vi gör en kulturvandring i Kuggeboda och på Lindö. Mer info kommer 
på Blekingeparlor.se
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16 onsdag
Trivseldans, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Glenn Endys. Eringsbodabrunn.se

16 onsdag
Med passion för östersjölaxen 
– om fisket och forskningen, 18.30
Mattias Holmquist berättar om sin bok LAXLYCKA som med en filoso-
fisk ansats belyser relationen mellan fiskare och natur: Vad är fiskelycka 
egentligen? Varför hugger laxen? Hur blir man ett med en älv eller å? 
Har vi rättigheter och skyldigheter gentemot fisken? Hur ska vi förhålla 
oss till att laxbestånd idag är hotade av mänsklig påverkan? Vad görs 
för östersjölaxen idag, vad säger forskningen? 
Plats: naturum i Ronneby Brunnspark.
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

20 söndag
Höstvandring Karlsnäsleden, 9.30-
Ronneby/Kallinge/Karlsnäs
Söndagen den 20 oktober är det dags för den populära höstvandringen 
på Karlsnäsleden.
Välj själv startpunkt, Ronneby Torg (Munktrappan) 15 km eller Kallinge 
Torg 10 km, och vandra längs Ronnebyån till Karlsnäs. Start mellan kl. 
9.30 – 10.00.
Tillbaka anordnas gratis busstransport mellan 12.00 – 15.00.
Arrangör Ronneby OK i samarbete med bl.a Ronneby kommun
Karlsnasgarden.se/

23 onsdag
Allspel med hösttema, Hjortahammar Skola, 18.00
Är du sugen på att spela, sjunga eller bara lyssna på härlig musik, väl-
kommen till vår populära allspelskväll tillsammans med Mikael Svensson. 
Hemgjort.nu/

23 onsdag
Rosenfink, citronsiska och blåhake - hur fåglarna får sina fär-
ger, 18.30-20.30
Fåglarnas färger skiftar i det oändliga - samtidigt som däggdjur mest är 
brungrå. Hur bildas fåglarnas färger? Och vilka funktioner har de olika 
mönstren och kulörerna? Författaren och fotografen Magnus Ullman 
berättar och illustrerar med mängder av foton av färggranna och mindre 
färggranna fåglar. Plats: naturum i Ronneby Brunnspark.
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

24 torsdag
FN-dagen, Hjortahammar Skola
Mer information om dagen kommer på Hemgjort.nu/

25 fredag
Danshallen Belganet, 19.00-23.00 (insläpp kl. 18.00)
Skåningarna. Danshallenbelganet.se

26 lördag
Dans och partykväll, Eringsboda Brunn, 21.00-01.00
2 Blyga läppar, disco m.m. Eringsbodabrunn.se

26 lördag
Hela Ronneby Svänger
Hela Ronneby svänger under denna lördag i oktober. Musik på gator och 
torg, på pubar och restauranger. VisitRonneby.se

Oktober v 44
Höstlovsaktiviteter Ronneby Kommun
Se mer längre fram på Visitronneby.se

Höstlovsaktiviteter 10.00-15.00
på naturum i Ronneby Brunnspark.

30 onsdag
Trivseldans, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Skåningarna. Eringsbodabrunn.se

30 onsdag
Rovdjurskväll, 18.30-20.30
Lite snö och inga spår av rovdjur. Viltkamera har blivit ett viktigt komple-
ment vid inventering. Hur genomförs inventeringen av rovdjur och hur 
kan allmänheten bidra? Ulrika Widgren, länsstyrelsen, gästar naturum 
och uppdaterar oss om rovdjursläget i länet. Länsstyrelsens rovdjurs-
spårare visar viltkamerabilder på Blekinges rovdjur. Plats: naturum i 
Ronneby Brunnspark.
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

November
1 fredag
Terminator: Dark Fate. remiär
Okänd handling. Köp av biljetter och mer information finns  på Cen-
trumbiografen.se

6 onsdag 
Storkens återkomst, 18.30
Sven Persson, fotograf som gett ut boken ”Storkens återkomst”, visar 
bilder och berättar historien om en av våra mest mytomspunna och 
karaktärsfulla fåglar och om hur den till slut återvände till Skåne. Han 
säljer även sin bok med samma titel. Plats: naturum i Ronneby Brunns- 
park.
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

8 fredag
Danshallen Belganet, 19.00-23.00 (insläpp kl. 18.00)
Fernandoz. Danshallenbelganet.se

9 lördag
Dans och partykväll, Eringsboda Brunn, 21.00-01.00
Larz Kristers, disco m.m. Eringsbodabrunn.se

9 lördag
Bergslagskrogen firar 21 år
Välkomna att fira med oss. Vi bjuder på tårta till alla lunchgäster.
Bergslagskrogen.nu/

9 lördag
Föreställningen Kalas Alfons Åberg framförd av Sagofén Isa-
dora, Ronneby Stadsbibliotek, 10.00
Efter Gunilla Bergströms älskade barnboksklassiker Kalas, Alfons 
Åberg! Fri entré men begränsat antal platser. Biljetter hämtas på stads-
biblioteket senast 2 november. 
Bibliotek.ronneby.se/web/arena

13 onsdag
Trivseldans, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Lövgrens. Eringsbodabrunn.se

13 onsdag
Skridskokväll, 18.30-20.30
Ledare för långfärdsskridskor från Friluftsfrämjandet och Långfärds-
skrinnarna Sydöst (LSS) besöker naturum i Ronneby Brunnspark. De 
kommer att presentera upplägg inför årets säsong, prata om kommande 
kurser, säkerhet, utrustning, skridskonätet samt visar bilder från före-
gående säsong. 
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html

20 onsdag
Krishandboken, 18.30
Hur löser du vardagliga utmaningar som transport matlagning, värme, 
vatten och sanitet när varken el, kranar eller toalett fungerar? Niklas 
Kämpargård, författare från Sölvesborg delar med sig av sina kunskaper 
och föreläser kring sin bok. Plats: naturum i Ronneby Brunnspark.
Lansstyrelsen.se/blekinge/besok-och-upptack/naturum-blekinge.html
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22 fredag
Danshallen Belganet, 19.00-23.00 (insläpp kl. 18.00)
Glenn Endys. Danshallenbelganet.se 

22 fredag
Sonic the Hedgehog. Premiär
En polis i den lilla staden Green Hills försöker hjälpa Sonic att fly undan 
från myndigheterna som försöker fånga honom. Köp av biljetter och mer 
information finns  på Centrumbiografen.se

23 lördag
Dans och partykväll, Eringsboda Brunn, 21.00-01.00
Band ej klart, se Eringsbodabrunn.se.

27 onsdag
Trivseldans, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Donnez. Eringsbodabrunn.se

30 lördag
Julmys i skolan, Hjortahammar Skola
Mer info kommer löpande på Hemgjort.nu

30 lördag
Öppet Hus Belganet, 10.00-15.00
Hantverksbyn Belganet mitt i Blekinge har ca 15 öppna verkstäder för 
besök och fabriksförsäljning. Möjlighet att fynda bland hantverk och 
mycket annat.Strosa runt, ät gott och upplev byn som sjuder av liv och 
rörelse under hela dagen. 
Facebook.com/BelganetsSamhallsforening

Julmarknader Ronneby
Ronneby kommun
Läs mer om vilka julmarknader som arrangeras längre fram på 
Visitronneby.se

30 nov-1 dec lördag-söndag
Brunnsparkens julmarknad, 11.00-17.00
Välkomna på klassisk julmarknad i anrika Brunnsparken i Ronneby. 
Brunnsparksbutiken.se/brunnsparken sjulmarknad.html

Julbord, musik och show i Ronneby
Ronneby Kommun
Välkomna och njut av ett fantastiskt utbud av julbord i Ronneby. Mer 
information kommer på Visitronneby.se

December
4 onsdag
Allspel med Julmusik, Hjortahammar Skola, 18.00
Julmys med stämning i Hjortahammar. 
Mer info kommer löpande på Hemgjort.nu

6 fredag
Danshallen Belganet, 19.00-23.00 (insläpp kl. 18.00)
Matz Bladhs. Danshallenbelganet.se

7 lördag
Dans och partykväll, Eringsboda Brunn, 21.00-01.00
Sannex, disco, julbord. Eringsbodabrunn.se

11 onsdag
Trivseldans, Eringsboda Brunn, 18.00-22.00
Mats Bergmans. Eringsbodabrunn.se

13 fredag
Jumani: Welcome to the Jungle uppföljare. Premiär
Okänd handling. Köp av biljetter och mer information finns  på 
Centrumbiografen.se

13 fredag
Luciafirande, Ronneby kommun
Njut av stämningsfulla luciatåg runt om i kommunen. Visitronneby.se

14 lördag
Dans och partykväll, Eringsboda Brunn, 21.00-01.00
Black-Jack, disco, julbord. Eringsbodabrunn.se

18 fredag
Star Wars: Episode IX. Premiär
Sista delen I Star Wars sagan. Köp av biljetter och mer information finns  
på Centrumbiografen.se

25 fredag
Frost 2. Premiär
Anna, Elsa, Kristoff och Olaf lämnar sitt hem för att ge sig ut i skogen 
för att ta reda på svaren om ett gammalt mysterium. Köp av biljetter och 
mer information finns  på Centrumbiografen.se

25 fredag
Dans och partykväll, Eringsboda Brunn, 21.00-01.00
stor dans o partykväll, program ej klart, se Eringsbodabrunn.se.

26 lördag
Danshallen Belganet, 19.00-23.00 (insläpp kl. 18.00)
Engdahls. Danshallenbelganet.se

31 tisdag
12-slaget, Nyårsfirande, Ronneby
Fira in det nya året på torget. Mer information kommer. Visitronneby.se

Julkul
Ronneby
Julkul där musik, hantverk och aktiviteter blandas. Ta del av utbudet på 
Kulturcentrum, konsthallen, Heliga kors kyrka, Prästgården, Mölleback-
agården, Massmanska kvarnen, Slöjdhuset, Ronneby stadsbibliotek och 
Gallerian Diamanten, välkomna! 
Mer info om datum och tider kommer på VisitRonneby.se

Skyltsöndag
Ronneby
Julkänslan innfinner sig i Ronnebys butiker. Ronnebyhandel.com/

Kvällsöppet inför jul
Ronneby
Butikerna i Ronneby håller kvällsöppet med aktiviteter. Mer info kommer. 
Ronnebyhandel.com/
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Kulturcentrum
KONST i  Kulturkvarteren
Vid Ronnebyån i Kulturkvarteren ligger Kulturcentrum konsthall – en 
av södra Sveriges största konsthallar inrymd i den jugendinspirerade 
industribyggnaden från 1908. Här visas året om nationell och interna-
tionell samtidskonst, konsthantverk och design. Inte långt därifrån ligger 
Massmanska kvarnen där du den här sommaren kan ta del av Ronnebys 
historia i form av Kockums Emaljerverks produkter i utställningen ”Färg-
starka bruksföremål i emalj”.

Upplev den vackra medeltidskyrkan Heliga Kors med bevarade vägg-
målningar och renässansmåleri, Ronnebys historia i Hembygdsmuseet 
Möllebackagården och atmosfären i de smala gränderna. 

På landsbygden runt om i kommunen öppnar ateljéer, gårds- och hant-
verksbutiker upp dörrarna.

Kulturcentrums utställningar

Norra konsthallen

6 april – 26 maj
EXPANSION!

15 juni – 1 september
Daniel Jensen

14 september – 3 november
Dominika Skutnik (PL) – A.I.R. Blekinge, residenskonstnär 2018

16 november – 12 januari
Daniel Segerberg

Södra konsthallen

6 april – 26 maj
KAROLINA Kommun - Karolina Bång

15 juni – 1 september
UTVALT 2018

14 september – 3 november
Jill Lindström

16 november – 12 januari
The Bird Project - Erik Berglin

Galleriet

15 juni – 1 september
Föreställningen om Sveriges Trädgård – Anna Brag & Gertrud Alfreds-
son

16 november – 12 januari
Anna Estarriola

Utställningar

– En viktig drivkraft i mitt arbete har länge varit att arbeta med humor i relation till allvarligare inslag och det finns en lekfullhet i utförandet som jag 
tror speglar mitt temperament. Jag strävar efter att hitta en balans mellan det humoristiska och det allvarliga och på ett liknande sätt vill jag också 
balansera det vackra med det fula. Det skall helst vara något som skaver i verken, det är då det blir intressant.  Daniel Jensen

    Daniel jensen
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Nya Mor Oliviagården
moroliviagården.se

11 maj – 2 juni
Wojtek Wolf-Rook & Agata Wolf-Rook
Wolf-Rook är Mor Oliviagårdens egen konstnär med ett förflutet som 
en av Polens främsta modefotografer, vilket tydligt syns i hans verk. Alla 
hans verk har en djupare mening och han säger att verk utan betydelse 
bara är dekoration.

6 – 30 juni
Helena Arnback & Irina Novokrescionova
Helen Arnback hon har utvecklat en egen linje i sitt skapande. Inspira-
tionskällor är ofta synintryck från möten, foto och mediabruset. Hon vill 
förmedla känslomässiga budskap på ett avskalat sätt. Irina Novokres-
cionova: Målar ofta färgstarka akvareller. Har haft separatutställningar 
i Litauen, Ungern, Danmark och Sverige och varit inbjuden till flera sam-
lingsutställningar i Europa. En av hennes målningar har blivit motiv till 
ett frimärke i Kina.

4 – 28 juli
Anette Carlsson Moberg & Karin Verdoes
Anette Carlsson Moberg: Landskap, silhuetter och kontraster är 
signifikativa för konstnärens måleri. Metoden är intuitiv och flödande 

med akryl eller tusch som redskap. Deltagit i separatutställningar och i 
samlingsutställningar i Sverige. Karin Verdoes: hennes bildskapande 
är i grunden abstrakt med vissa inslag av figurativa element. Hon attra-
heras av färgkombinationer, ytor och kontraster. Arbetar i akryl. Deltagit 
i utställningar i Sverige. Född och uppvuxen i Ronneby.

1 – 25 augusti
Caroline Roberts & Madde Runberg
Caroline Roberts: Hon målar för att då blir världen runt omkring henne 
mer begripligt. Färgerna förklarar funderingar och frisätter känslor. 
Målar i olja. Har haft flera separatutställningar så väl som samlingsut-
ställningar. Madde Rundberg: uttrycken rör sig mellan det figurativa 
och abstrakta. Lekfullhet, fantasi, glädje, humor och experimenterande 
är viktigt med ett stråk av eftertanke, funderingar kring allt omkring oss.  

29 augusti – 22 september
Ingrid Andersson & Lana Leuchuk
Ingrid Andersson: Hon sträva efter enkelhet i färg och form och med 
detta vill hon skapa lugn och harmoni. Ingrid experimenterar med ytor 
och strukturer och måla i akryl. Hon vill att man skall tolka och ta till 
sig hennes bilder utifrån var och ens personliga tankar och upplevelse. 
Har haft separatutställningar i Blekinge och runt om i Sverige. Lana 
Leuchuk: Karlskronabaserade konstnär med utställningar i Europa och 
USA. Hennes verk representeras av gallerier i bl.a Italien, Frankrike och 
Storbritannien. Hon skapar abstrakt realism i sin konst. Förmedlar käns-
lor och tankar i sina målningar på ett lekfullt och känslomässigt sätt.

Majas Konstbutik och Café, Torkö
majasklostercafe.se

30 mars – 25 april 
Akilles Tegelbjaerg - teckningar o målningar

27 april – 23 maj
Ingela Lindblom - akvarell
Eva Lena Bayer - målningar i olika tekniker
Helen o Bertil Johannesson - trä

25 maj – 27 juni 
Annika Smedjebäck - keramik
Lili-Ann Friberg - olja, akvarell o akryl
Lena Stigsson - porträtt m.m
Hannah Rehn - betongkonst 

29 juni – 25 juli 
Christina Gieseke Östberg - akvarell, grafik o akrylkollage 

27 juli – 22 augusti 
Marianne Pagler - akvarell
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Företag & 
Service

Vi hjälper dig
med din

bostadsa�är.

Fastighetsbyrån i Ronneby
0457-160 30   ronneby@fastighetsbyran.se

Er order vårt ansvar
Med vårt gjuteri- och bearbetningskunnade 

kan vi ge teknisk support och ansvara 
för hela tillverkningsprocessen.

www.kab.se
metalcolour.com

Vårt vatten är inte oändligt!
- var sparsam -

0457-617050          www.ronnebyhus.se
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Företag & 
Service

www.alfalaval.com

Karlskrona
Gullbernavägen 19, 
371 47 Karlskrona
0708-36 77 42
thomas.olsson@elpartner.nu

Kallinge
Kockumsvägen 32, 
372 50 Kallinge
0708-36 77 40
per.svensson@elpartner.nu

www.elpartner.nu

Högkvalitativt svensktillverkat trägolv. 
Endast med svenska råvaror. www.Berg-Berg.com

Professionell
telefonpassning

Prova oss under tre 
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se
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Hjälp oss rädda 
lunchmackan
Tonfisken i din sandwich behöver hjälp. Den och många andra arter är 
överfiskade och drivs mot utrotningens rand. Vi på WWF har varit med 
och grundat Marine Stewardship Council som certifierar hållbart fiske. 
Så titta efter MSC-märket när du köper fisk och skaldjur och ta hjälp av 
vår Fiskguide som du kan ladda ner på wwf.se

Yellow
fin Tuna, M

exico ©
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Riktnr 0457 om inget annat anges

APOTEK
Kronans Apotek Kallinge

Kockumsv. 32, KALLINGE ....  0771-612 612

Kronans Apotek Ronneby
Kungsgatan 33, RONNEBY ... 0771-612 612
www.kronansapotek.se 

ASFALTBELÄGGNINGAR

NCC Industry AB
Öresundsv. 49-0, 
374 31 KARLSHAMN ...........  079-078 83 13
Kontaktperson Magnus Gustavsson 
blekinge.asfalt@ncc.se
www.ncc.se/blekinge/asfalt

BANKER - HYPOTEK
Swedbank

Kungsg. 11, RONNEBY .................... 745 00
ronneby@swedbank.se
www.swedbank.se

BOSTADSFÖRETAG
Ronnebyhus AB

Gångbrog. 3, Box 264, 
372 21 RONNEBY ......................... 61 70 50
info@ronnebyhus.se
www.ronnebyhus.se
Se även vår annons

CAMPING & RESTAURANG

Järnaviks Camping och Restaurang - 
fullständiga rättigheter

Bastuviksv. 61, BRÄKNE-HOBY ....... 821 66
jarnaviks.camping@telia.com
www.jarnavikscamping.se
Campingen är öppen 190417-190908
Högsäsong 190614-190811
Restaurangen öppen 190417-190908
Dagens Lunch serveras dagligen.
Restaurangen öppen
Lågsäsong mån-tors 11:30-14:30, fre 11:30-
20:00, lör 9:00-20:00, sön 9:00-15:00
Högsäsong dagligen kl 8:00-21:00
Välkomna!

CIRKUS

Cirkus Olympia
Mobil .....................................  070-338 11 88
Föreställning; 24/6 i Ronneby. 
Välkomna!
Se hemsidan för alla våra föreställningar.
info@cirkusolympia.se
www.cirkusolympia.se

FABRIKSFÖRSÄLJNING
Ronneby Bruk AB

Järnbruksv. 5, 
KALLINGE ......................................... 240 00
www.ronnebybruk.nu

FAMILJEAKTIVITETER

Känslans verkstad
Skapande med lera - familjeaktivitet i 
Ronneby. 
Välkomna!
www.kanslansverkstad.se

GOLF
Leråkra Golfklubb AB

Leråkra Byv.7
Tfn ..................................................... 360 81
info@lerakragolf.se
www.lerakragolf.se

HOTELL
Ronneby Cityhotell 

Järnvägsg. 11, RONNEBY ................ 268 80

info@ronnebycityhotell.se
www.ronnebycityhotell.se
Gilla oss på Facebook!

Villa Vesta Hotell
Nedre Brunnsv. 25, 
RONNEBY ........................................ 661 36
info@villavesta.se
www.villavesta.se

LOGI & KONFERENS
Ronneby Brunnspark  
Vandrarhem och B&B

Övre Brunnsv. 54, 
RONNEBY ........................................ 263 00

info@ronnebyvandrarhem.se
www.ronnebyvandrarhem.se
Se även vår annons

MILJÖ OCH TEKNIK
Ronneby Miljö & Teknik AB

Fridhemsv. 17, Soft Center Hus 8, 
RONNEBY ..................................... 61 88 15

www.ronneby.se/miljoteknik

MURERI & KULTURHANTVERK
Sundbergs Mur & Kakelugnsservice

Staffansbygd 315, 
HOLMSJÖ ............................  0706-20 14 28
tommy@sundbergskulturhantverk.se
www.sundbergskulturhantverk.se

MUSEI- OCH 
HEMBYGDSFÖRENINGAR
Ronneby  
Musei- och Hembygdsförening

Möllebacksg. 10, 
RONNEBY ........................................ 421 28
ronnebymuseer@gmail.com
www.hembygd.se/ronneby-musei

RUMSUTHYRNING
Leråkra Golfklubb AB

Leråkra Byv. 7, 
RONNEBY ........................................ 360 81
info@lerakragolf.se
www.lerakragolf.se

VÅRDCENTRALER
Capio Citykliniken

Fridhemsv. 15, 
RONNEBY ........................................ 340 70
www.capiovardcentral.se/Blekinge/
Ronneby/start

Branschregister
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Besöksmål 
& butiker  Välkomna till butiken och cafeet belägna 

i den vackra Brunnsparken i Ronneby! 
Här hittar du ett stort utbud av eko/hälsoprodukter, inredning. 
I cafeet �nns ka�e, hembakat, rawfoodkakor, smoothies m.m.

Varmt välkomna att besöka oss!
 Öppettider: Tisdag – Fredag 11-18, Lördag – Söndag 10-14

tina@brunnsparksbutiken.se
Tel butik: 070-278 32 96 • Tel café: 073-146 61 36

Fabriksförsäljning
Factory Sales

ÖPPET:
Måndag - Fredag kl. 9-17

Veckorna 26-33
Lördagsöppet  kl. 10 -14

DET ÄR VI SOM GÖR DE NYA LÄTTA GJUTJÄRNSPANNORNA

Här finner du:
Gjutjärnspannor & grytor,
Kokkärl i rossrii & koppar,
Skärbrädor i bok, 
Knivar & knivblock,
Ståltermosar,
KKryddkvarnar m.m

F Y N D A   I   F A B R I K S B O D E N!

Järnbruksvägen 5 (Kallinge Företagscenter)
Tel. 0457-240 00  www.ronnebybruk.se
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Kyrkor &  
samfund

Välkommen till Ronneby Pastorat
Besök våra kyrkor                

Gilla oss på Facebook   
facebook.com/ronnebypastorat

Titta in på vår hemsida
svenskakyrkan.se/ronneby

Ronneby pastorat
Kyrkogatan 24
Tfn 0457 - 178 50

Ronneby 
Brunnspark

Utställningar och info om Blekinges natur, 
ut� yktsmål & Brunnsparken.

Öppet dagligen maj-september.
Sommartid öppet 10-18.

Guidningar utomhus varje vardag 
kl 14.00 sommartid.

Tel 0457-168 15
www.naturumblekinge.se

RONNEBY MUSEER

• Möllebackagården, Ronneby
• Risanäs Skolmuseum, Risanäs 
• Ekholms Fotoateljé, Kallinge
• Massmanska kvarnen, Ronneby
• Modelladan, Kallinge

Sommaröppet, fri entré 

Guidningar i Bergslagen, Brunnsparken, Heliga Kors Kyrka          samt visningar av museerna efter överenskommelse 
ronnebymuseer@gmail.com

     Tel: 0457-134 64.

Välkommen till

Restaurang & Gårdsbutik
Gärestadsbygata 16, 372 97 Ronneby 

Telefon: 0457- 361 42 
info@aggaboden.se . www.aggaboden.se



ODR Total till hushåll

Aktivitet  
& nöje

Friskvård  
& hälsa

Använd p-skiva och parkera gratis 
i två timmar i Ronneby centrum!

• Tungbärgning
• Personbilsbärgning
• Jourreparationer
• Starthjälp
• Låsöppning
• Transport av maskiner

Rikstäckande Bärgning & Bilassistans

020-912 912
Karlshamn-Olofström 0454-32 17 10 · Karlskrona 0455-220 00

Ronneby 0457-16440, 0457-21000 · Sölvesborg-Bromölla 0456-100 11

CENTRUMBIOGRAFEN
I RONNEBY

VÄRLDENS BÄSTA BIOLJUD, 
DOLBY ATMOS - DEN ENDA BIOGRAFEN 

I SÖDRA SVERIGE SOM HAR DET.

NYBYGGD VIPSALONG - 2017

Recept & Råd alla dagar 7-22 
 Ica Maxi Ronneby • 010-499 07 49 • www.apotekhjartat.se

Uträtta dina apoteksärenden samtidigt 
som du gör dina övriga inköp på ICA

Ronnebys mest öppna apotek! RONNEBY

Hos oss får du hjälp med ditt recept, läkemedel
och rådgivning kring din hälsa

www.kronansapotek.se www.kronansapotek.se




