
Ronneby

DÄR DRÖMMAR 
BLIR VERKLIGHET

DEN PERFEKTA 
JULGRANEN

FÖRÄLSKAD 
I LIVET PÅ 
LANDET

Kaoskompaniet

Jakten på

Hemma hos

R O N N E B Y  M A G A S I N E T  G E S  U T  A V  R O N N E B Y  K O M M U N  U T G Å V A  # 2  D E C E M B E R  2 0 1 6



Utgivarinformation
Magasinet Ronneby ges ut av Ronneby 
kommun för att ge information om vad 
som sker inom kommunala och privata 
verksamheter. Magasinet finns som en 
digital version på ronneby.se

Copyright Ronneby kommun 2016

Utgivare
Ronneby kommun
372 80 Ronneby
tel. 0457-61 80 00
ronneby.se

Ansvarig utgivare
Magnus Widén

Redaktion
Petra Sapic
Emelie Liljegren
Tobias Gunnarsson
Heike Rosenquist
Karina Magnér Enarsson

Produktion/ 
Projektledning
Petra Sapic
Emelie Liljegren

Foto
Håkan Linder
Caluva foto

Tryckeri
Printfabriken
 
Upplaga
15 600 ex 
Tryckt på FSC-märkt papper

3 Året som gått

4-5 Där drömmar blir verklighet

6-7 Jakten på den perfekta granen

8 Med havet som granne

9 Möt Amelie - Ronnebys 
alkoholhandläggare

10-11 Hemma hos Anna Eriksson

12 Dialog ger medvind

14-15 Gott & blandat

16 Klubben som satsar på sina tjejlag

17 Snabb uppkoppling ger guldstunder

18 Lászlós hjärta klappar för djur

10-11 ”Det var nog 
meningen att jag skulle 
återvända till mina rötter.”

ar så god! Här är det andra 
numret av vårt invånarmagasin. 
Ett magasin med lokala 
nyheter och intressanta 
berättelser om människorna i 

Ronneby kommun. 

Eller vad sägs om Glenn? Som år efter år 
hittar de finaste julgranarna till torgen i 
Ronneby, Kallinge och Bräkne-Hoby. Och 
Jenny, stolt bandytränare i en jämställd 
förening, där tjejerna får exakt lika mycket 
istid som killarna. Veterinären László 
berättar varför han valde att starta sin 
djurklinik i just Ronneby. Och så har 
vi Anna, en av alla entreprenörer och 
eldsjälar som brinner för en utveckling av 
landsbygden.

László och Anna är i gott sällskap. Det är 
många företagare som berättar att det 
går bra för näringslivet i vår kommun. 
Fler väljer att anställa och fler nya 
företag väljer att etablera sig hos oss. 
Vi har dessutom klättrat 77 platser i 
Svensk Näringslivs undersökning om 
företagsklimatet. Vi ligger numera på 
plats 122 och är bäst i länet. Vi är stolta 
över denna placering och ser det som 
en uppmaning att fortsätta arbeta 
tillsammans för en levande kommun  
- i stad och på landet.

God jul och ett gott nytt år!

V

10-11

4-5

16

Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Året som gått
I slutet av året är det spännande att blicka tillbaka. Minnas 

händelser och möten som vi på olika sätt bär med oss. På Ronneby 
kommuns Facebooksida har vi under 2016 publicerat och delat med 

oss av både små och stora händelser. Här är några av dem.

Ronneby i topp! Ronneby utsågs till 
åttonde bästa miljökommun i Sverige 
2016 av tidningen Aktuell hållbarhet.

Härlig feststämning när äldre och 
personal på Olsgården i Kallinge bjöds 
på en hejdundrande kräftskiva. 

Vi firade 50 motiv 

Ballonger med flaggor från 23 
nationer som finns representerade på 
Hobyskolan släpptes iväg när allas lika 
värde lyftes under en temavecka. En 
ballong tog sig hela vägen till Laholm.

 

Dramatisk räddningsaktion när 21 
fågelungar fastnade i fontänen utanför 
Stadshuset. Hela familjen kunde till slut 
lyckligt återförenas i Ronnebyån.
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em drömmer inte om att få 
göra precis det man vill? 
Under tre månader har den 
drömmen blivit sann för Annie, 
Amanda, Felicia och Måns. 

– Kaoskompaniet är det bästa som hänt 
oss, säger ungdomarna.

I tre månader har Annie Sunesson, 19 
år, från Ronneby, Amanda Nilsson, 20 år 
från Karlshamn, Felicia Nokrach, 20 år 
från Karlshamn och Måns Andersson, 
19 år från Ronneby fått förverkliga sina 
kreativa drömmar hos Kaoskompaniet. 
– Det är jätteroligt att få göra vad man 
vill, säger Amanda och Felicia som kän-
ner varandra sedan tidigare.

Annie och Måns lärde de känna på  
Kaoskompaniet. 
– Vi kände direkt att det klickade mel-
lan oss och bestämde oss för att starta 
en podd tillsammans.

I tre månader har de fyra ungdomarna 
jobbat med sin podd som heter Under 
vårt paraply. 
– Det är en podd om och för ungdomar.

Det släpps ett nytt avsnitt av Paraply-
podden varje fredag. Avsnitten är 40 
minuter långa. 
– Vi finns på Facebook, där hittar man 
all information och där kan man också 
följa oss fyra som ligger bakom podden, 
säger Annie.

Under vårt paraply tar upp en massa 
frågor. 
– Det är många olika ämnen som rör 
ungdomar och som kanske inte alla vill 
eller kan prata om, säger Måns.

Hittills har Under vårt paraply tagit upp 
frågor som psykisk ohälsa, mobbning 
och cancer. 
– Vi har även en singelpanel som 
diskuterar relationer. Vi kör lite roliga 

anekdoter och har även dikter på vår 
podd, säger Annie.

Under de tre månaderna på Kaos- 
kompaniet säger de fyra ungdomar-
na att de har utvecklats mycket och 
inte minst lärt sitt att våga utmana 
sig själva. Nu i december är det dags 
för dem att gå vidare. Alla fyra har nya 
kreativa verktyg med sig i bagaget och 
framtiden ser ljus men lite osäker ut. 
Ett är dock säkert. Podden Under vårt 
Paraply kommer fortsätta att leva och 
utvecklas.

På bilden: Annie Sunesson, Amanda  
Nilsson, Felicia Nokrach, Måns Andersson.

Där drömmar blir verklighet

Kaoskompaniet

V
ÄR ETT PROJEKT som drivs av Cela och Ronneby kommun i  
samverkan med de andra kommunerna i Blekinge. Projektet finansieras 
av Arbetsförmedlingen och ESF och erbjuder arbetslösa ungdomar 
mellan 16 och 24 år en möjlighet att jobba med sin passion. 

UNDER TRE MÅNADER får ungdomarna aktivitetsbidrag. Med hjälp av 
Kaoskompaniet utvecklar deltagarna en idé som de redan har. Eller så 
får de hjälp av kompaniet att hitta på något helt nytt. 

KAOSKOMPANIET FINNS på Soft Center i ett eget fullt utrustat kontor.

KAOSKOMPANIET STÅR PÅ FYRA BEN. K står för kreativt lärande, A för 
arbetsplatser, O för okomplicerad företagsamhet, och S för sensationer.

nna Campell–Midenhag 
är projektutvecklare för 
Kaoskompaniet. 
– Mitt jobb är så roligt att 
jag ibland måste nypa mig 
i armen för att fatta att 

det är sant, säger hon.

Under de tre år som projektet ska pågå 
kommer totalt 170 ungdomar få möj-
lighet att hitta vägar 
och metoder för 
att utveckla sin 
kreativitet, sin 
självkänsla, sitt 
självförtroende 
och inte minst 
sin företagsanda. 
– Sedan starten har 
det varit många helt olika 
och mycket härliga projekt. Det finns 
så mycket idéer, vilja och tankar hos 
arbetslösa ungdomar, säger Anna.

I varje omgång är det femton ungdomar 
som under tre månader får möjlighet 
att göra det de vill och brinner för. 
– Den första veckan är den enda jag 
och projektledare Anna Söderberg 
bestämmer över. Då gör vi en kompe-
tensinventering och tittar på talanger 
och kunskap. Sedan är det ungdomarna 
som själva bestämmer.

En del ungdomar har väldigt klara idéer, 
en del har det inte. 

– Alla kan något och vi hjälps åt att hitta 
den talangen och hjälper ungdomarna 
att våga ta sig an nya utmaningar. Vår 
paroll är att det bara är att slänga sig i 
lianen, sedan våga släppa taget för att 
kasta sig vidare i andra lianer, säger hon.

Ungdomarna på Kaoskompaniet vill 
syssla med allt mellan himmel och jord. 
– Det är otroligt brett. Vi har en kille 

som vill lära unga 
människor att 

spela bridge, 
det finns de 
som ritar serier, 
spelutveckla-
re, de som vill 

skriva barnböck-
er, en del vill göra 

musikprojekt och andra 
är uppslukade av japansk kultur. 

När ungdomarna kommer till Kaos- 
kompaniet blir de förundrade. 
– De frågar: Får vi verkligen göra vad  
vi vill?  
– Och på den frågan svara vi ja!

Efter tre månader skiljs Kaoskompaniet 
och ungdomarna åt. 
– Det är alltid lite sorgligt att skiljas åt, 
men så härligt att se hur de utvecklas, 
säger Anna Campell–Midenhag.

A

Anna Campell–Midenhag 

"Alla kan något och vi hjälps 
åt att hitta den talangen och 

hjälper ungdomarna att våga ta 
sig an nya utmaningar."

KAOSKOMPANIET
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 över tjugo år har förman Glenn 
Magnusson på parkförvaltningen 
tillsammans med sina kollegor 
letat efter de bästa granarna till 
fyra offentliga platser i Ronneby 

kommun. 
– Men det blir svårare och svårare för 
varje år att hitta rätt granar, säger Glenn 
Magnusson.

Varje år lagom till 
julskyltningen står 
de där, de vackra, 
mäktiga och upp-
lysta julgranarna 
på torget i Ronneby, 
vid Stadshuset i Ronneby och på torgen 
i Kallinge och Bräkne-Hoby.

Men bakom de vackra granarna som 
lyser upp i vintermörkret ligger ett stort 
och tidsödande jobb för parkförvalt-
ningens personal. 
– Ja, det är mycket jobb bakom, erkän-
ner Glenn.

Tidigare fick parkförvaltningen ofta tips 
om granar som skulle kunna passa på 
kommunens olika torg. 
– Men så är det inte längre, säger Glenn. 

Vi får själva aktivt leta efter granar. Förr 
var vi flera stycken som letade, nu är vi 
bara två.

Och den jakten pågår året om och även 
på fritiden. 
– Jag åker runt och tittar och har alltid 
ögonen öppna. Ser jag en fin gran stan-
nar jag till och knackar på närmaste 
fastighet för att höra vem som äger 

granen och om vi 
får ta ner den.

Men det är inte i 
granskogen som 

granarna som Glenn 
vill ha finns. 
– Nej, granar som står i skogen blir inga 
vackra julgranar, de är ofta tilltryckta på 
ena sidan. Granen måste ha stått fritt 
så att den är tät och jämn på alla sidor. 

Men det blir allt svårare att hitta vackra 
granar som passar som julgranar. 
– Det finns inte så mycket gran längre, 
men än så länge har vi lyckats att hitta 
de fyra granar som behövs varje år.  
Något år har vi dock fått åka till Tingsryd 
och hämta granar när vi inte hittat några 
lämpliga i vår kommun.

Den ort som levererat flest granar under 
åren är Eringsboda, annars har det varit 
ganska stor spridning från olika platser 
och orter i kommunen.

Vad är det du är på jakt efter när du 
letar efter den perfekta julgranen? 
– Det är fyra granar vi måste hitta varje 
år. Två som är 14 meter höga och två på 
10 meter. Drömmen är stora granar som 
står välväxta på en äng, antingen vanliga 
granar eller ädelgranar.

Ett annat måste är att granen står i 
sådan terräng att parkförvaltningens 
personal kan komma in med lastbil för 
att lasta granen. 
– Det har hänt att terrängen varit för 
svår och att grenar gått sönder eller 
knäckts när vi lastat granen. Då får man 
laga grenarna så att det inte syns, men 
det är tidskrävande och det blir mycket 
extra jobb, säger Glenn.

Det Glenn också önskar är att vädrets 
makter ska stå på parkförvaltningens 
sida när granarna ska hämtas. 
– Är det för mycket snö när vi ska hämta 
granen kan det vara svårt att ta sig in.

Jakten på 
DEN PERFEKTA JULGRANEN

I
"Jag åker runt och tittar och 

har alltid ögonen öppna."
”En stjärna i toppen är ett måste. 
Eftersom våra barn är allergiska 

har vi plastgran.”
GUNN PERSSON PENSIONÄR

”Tjejen och våra barn klär jul-
granen två veckor innan jul med 
glitter, julgranskulor och sådant 

som barnen gjort på dagis.”
ROBIN LARSSON STUDENT

”Vår gran är äkta och kläs med 
glitter, kulor och halmfigurer. Det 
är snyggt med färgtema men så 
blir det aldrig hemma hos oss.”

ERICA GRAHN JOBBAR PÅ SIFO

”Mitt värsta julgransminne är när 
jag var liten och mamma hade be-
stämt att vi inte skulle ha en vanlig 
julgran utan en gran i snidat trä.”

MARITA ANDERSSON BUTIKSÄGARE

Ronneby om 

JULGRANAR
Traditionen att ta in en gran och klä den till jul är stämningsfullt. Vissa vill ha en 
riktig gran som doftar och barrar medan andra föredrar en i plast. Många väljer 

klassisk stil på pyntet medan andra satsar på en mer trendig julskrud.

De flesta granarna som i juletid pryder 
torgen skänker folk till kommunen. 
– Det kostar ju att hugga ner och forsla 
bort en gran. Så det här är ett bra sätt 
att gratis få bort granar som man inte 
längre vill ha på sina tomter eller mar-
ker, menar Glenn Magnusson.

Granarna i den storleken som behövs är 
mellan 25 och 30 år gamla. 
– Men det är inget bra virke i de granar-
na, de har växt för fort, så efter jul blir 
granarna ved till privatpersoner, säger 
Glenn.

Ett av de bästa minnena som Glenn 
Magnusson har från alla sina år som 
julgransjägare är när Ronneby ett år 
kom tvåa i en tävling om Sydsveriges 
finaste gran. 

– Den andraplatsen blev vi mycket 
stolta och glada över.

Engagerar sig kommuninvånarna 
mycket i de offentliga julgranarna? 
– Inte precis. Det är först när vi lyfter 
julgranarna på plats som folk har 
synpunkter. Folk tycker olika om vad 
som är en fin gran så det kan bli en del 
kommentarer.

Men även om de offentliga julgranarna 
nu står på plats så fortsätter jakten för 
Glenn och hans kollega. 
– Nu måste vi ju hitta fyra nya till nästa 
år. De som har en gran som de tror 
skulle kunna passa får gärna höra av sig, 
säger Glenn Magnusson.

Hallå granägare!  
Vill du bli av med din gran?  

Hör då av dig till Glenn Magnusson 
eller Mats Abrahamsson på 

Ronneby kommun.

VAR KOMMER  
GRANEN IFRÅN I ÅR? 

Rondellen vid Stadshuset – Kallinge

Torget Ronneby – Ettebro 

Bräkne-Hoby – Hasselstad

Torget i Kallinge – Kallinge
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Fem kilometer från Ronneby centrum, 
bara några minuter fågelvägen från 
Ronneby hamn ligger det nya villaom-
rådet där det tidigare varit en höglänt 
skogsbacke. 
– Det är ett fantastiskt område, säger 
förvaltningschef Magnus Graad vid  
tekniska förvaltningen.

Området har tidigare varit ett natur-
område mellan fritidsområdet och det 
permanenta villaområdet på Aspan. 
Tomterna är mellan 1 500 och 2 000 
kvadratmeter stora och priset kommer 
att ligga på mellan 120 000 och 500 000 
kronor. 
– Tomterna som ligger närmast havet 
blir dyrare än tomterna som ligger lite 
längre in på området.

Under hösten och vintern har infra-
strukturen i området gjorts i ordning. 
Kommunen har dragit avlopp, elnät och 
anlagt gator. Redan till våren kan det bli 
byggstart. 

– Den enda egentliga restriktionen i de-
taljplanen är höjden på husen. I övrigt får 
man bygga i stort sett som man vill. Det 
är bara att börja bygga, säger Magnus.

Det är en stor efterfrågan på villatomter 
i Ronneby kommun och kommunen  
har valt att anlita en mäklare för att 
sälja tomterna. 
– Mäklare är bättre på att sälja och har 
mer erfarenhet och större kontaktyta än 
vad vi som kommun har, säger Magnus.

Ronneby kommun har fått mycket posi-
tiv respons på det nya området. 
– Det finns många som är intresserade 
av ett attraktivt, havsnära boende.

Hur kommer Aspan att utvecklas 
framöver? 
– Skärgårdsbåten kommer redan till 
sommaren att passera Aspan under juni 
till augusti. Det blir ett rejält lyft för om-
rådet under sommartid, svarar Magnus.

En utbyggnad av gång– och cykelvägar 
ligger i framtiden och kanske även att 
två andra områden, inte långt från det 
nya området, exploateras. 
– Det är privata ägare som äger marken 
där och detaljplanen medger ytterligare 
ett femtiotal tomter. Så där får vi se vad 
som händer i framtiden och om de har 
möjlighet att exploatera. 

Finns det planer på att Ronneby  
kommun köper upp marken för att 
möta den stora efterfrågan på  
villatomter? 
– Inga sådana beslut finns i dagslä-
get, men inget är hugget i sten, säger 
Magnus Graad. 

Med havet 

SOM GRANNE
”Hemma vid havet” kallas Ronneby kommuns nya villaprojekt. Ett 
stenkast från havet på södra Aspan har 18 attraktiva tomter skapats 

och vid årsskiftet läggs tomterna ut till försäljning.

ÅLDER: 33 år

BOR: Ronneby

AKTUELL: Ny alkoholhand-
läggare i Ronneby kommun.

OM MITT VAL AV YRKE: Jag 
studerade statsvetenskap på 
universitetet i Växjö och blev då 
intresserad av att arbeta inom 
kommunal förvaltning

DET ROLIGASTE OCH MEST 
GIVANDE I MITT JOBB: Att jag 
träffar många intressanta och 
företagsamma människor.

 Amelie Hultman

Möt Amelie 
— Ronnebys alkoholhandläggare

et räcker med besöken 
hon gör i sitt arbete i 
samband med tillsyn. 
Privat går Ronneby kom-
muns alkoholhandläggare 

Amelie Hultman sällan på krogen. 
– Det behöver ju inte bara vara en  
yrkesskada, det kan också ha med  
åldern att göra. Att man är i en annan 
fas i livet, skrattar hon. 

Amelie Hultman tillträdde jobbet som 
alkoholhandläggare i Ronneby i somras. 
– Jag sökte tjänsten eftersom jag hade 
hört mycket gott om kommunen som 
arbetsgivare av den tidigare alkohol-
handläggaren. Sedan ville jag gärna 
arbeta i en kommun där jag inte bor. 

Att vara alkoholhandläggare kan vara 
ett utsatt yrke och man blir en offentlig 
myndighetsperson. 
– Men jag har hittills inga direkt dåliga 
erfarenheter. Jag tycker att krog– och 
pubägarna i Ronneby är samarbetsvil-
liga och vi har oftast en bra dialog. Det 
är något som jag verkligen eftersträvar i 
mitt arbete, säger Amelie.

Som alkoholhandläggare utreder hon 
alla alkoholserveringstillstånd, både nya 
och befintliga. Hon ansvarar även för 
tillsynen av folkölsförsäljningen i kom-
munen. Även oannonserade inspektio-
ner ligger på hennes bord. 
– Vid oanmälda inspektioner är vi ofta 
två eller flera myndigheter som har 
samordnad tillsyn, till exempel polis- 
myndigheten, räddningstjänsten och 
Skatteverket.

Vid en inspektion ser hon över ordningen 
och berusningsgraden på gästerna. Hon 
kontrollerar även om personalen har 
översikt över serveringen och hur de ar-

betar och kommunicerar med varandra 
vid stressiga situationer. 
– Vid ett tillsynsbesök kontaktar jag 
alltid serveringsansvarig eller ägaren och 
visar min legitimation. Jag kontrollerar 
också om det förekommer överservering 
och om det finns gäster som ser ut att 
vara under 18 år. 

De som bryter mot alkohollagstiftningen 
riskerar att få en erinran eller en varning 
och i värsta fall kan en tillståndshavare 
få sitt alkoholtillstånd indraget. Men 
det är inte Amelie som fattar besluten, 
hon bara utreder. Positiva beslut om att 
meddela alkoholtillstånd tar hennes 
chef, negativa beslut om erinran, varning 
eller indraget tillstånd fattas av politi-
kerna i socialnämnden.

Tycker du att ditt arbete som alkohol-
handläggare är betydelsefullt? 
 – Ja, det tycker jag. Jag bidrar för-
hoppningsvis till att människor ska kun-
na gå ut och ha det trevligt på krogen 
utan att komma till skada. Jag hoppas 
och tror också att jag i mitt arbete 
medverkar till att medvetandet ökar 
vad gäller att skydda minderåriga från 
att få tag i eller bli serverade alkohol, 
säger Amelie Hultman.

D
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företagande i kommunens norra lands-
bygd. Vi har många projekt på gång och 
nästa år tar vi ytterligare ett spännande 
steg som innebär än mer utveckling av 
landsbygden.

En annan förening som Anna är aktiv i 
är Skogstokig som arrangerar Skogsto-
kigdagen på nationaldagen. Och det är 
då det årliga jippot på Räntemåla Gård 
äger rum; älgsläppet!

När Anna återvände hem till lands-
bygden bestämde hon sig för att ta 
jägarexamen. 
– Jakt och viltvård går hand i hand och 
är en naturlig del av livet på landet, 
likaså att ta tillvara på de resurserna 
vi har. 

Som sagt, Anna har slagit ner sina 
bopålar i skogen och till sommaren tar 
hon över arbetet med älgparken och 
guidning på Räntemåla Gård. 
– Vi fortsätter driva älgparken i samma 
anda men kommer också att utveckla 
den vidare successivt. 

Vad är det som tilltalar dig med 
landsbygden förutom skogen, still-
heten och lugnet? 
– Det finns ett driv, en framåtanda, en 
sammanhållning mellan människor 
och ett starkt engagemang som man 
blir en del av. Det finns så mycket 
potential, så mycket kraft att ta vara på 
och att utveckla. 

Saknar du Afrika? 
- Ja, varje dag! Afrika har varit mitt liv 
och mitt andra hem i så många år och 
jag kommer alltid att återvända dit. 
Jag hade ett par resor inbokade i höst 
och vinter men valde att tacka nej då vi 
väntar vårt första gemensamma barn. 
Nu börjar en ny underbar fas i livet.

fter tio år på resande fot 
som guide blev hemlängtan 
för stor.  
För två år sedan återvände 
Anna Eriksson till sina hem-

trakter i Eringsboda.  
Nu brinner hon för att göra landsbyg-
den som hon älskar till en än mer 
levande landsbygd.

Anna Eriksson, 37, är uppväxt på 
älgfarmen på sin fars föräldra-
gård – Räntemåla Gård. Efter ett 
spännande liv bland vilda djur på 
en främmande kontinent har hon 
nu landat i sina hemtrakter igen.

Det fanns många anledningar till att 
Anna flyttade tillbaka. 
– Jag har alltid varit hemkär. Jag saknade 
ett normalt vardagsliv, jag saknade går-
den, skogen, stillheten och min familj 
som alltid betytt mycket för mig.

Nu njuter Anna av att ha slagit sig ner i 
trakten där hon växte upp och där hon 
känner sig hemma. I skogen, i stillheten 
och i lugnet. När hon hade bestämt sig 
för att bli en hemvändare och flyttade 

hem till Eringsboda igen träffade hon 
sambon Otto Casselberg. 
– Det var nog meningen att jag skulle 
återvända till mina rötter. Jag har alltid 
varit väldigt rastlös och haft svårt för 
att rota mig, men när jag bestämde 
mig för att flytta hem igen var det så 
mycket som föll på plats. Och Otto var 

den sista pusselbiten som behövdes 
för att jag skulle kunna slå mig ner och 
hitta lugnet, säger Anna.

Tillbaka i hemtrakterna har Anna 
många järn i elden och hon brinner 
för att utveckla landsbygden. Hon har 
en tidsbestämd anställning i Ronneby 
kommuns integrationsprojekt tillsam-
mans med föreningen Blomstrande 
Bygden.  
– Vi letar efter lägenheter, hus eller 

sommarstugor som inte är bebodda 
men som har en god boendestandard. 
Det handlar inte om tillfälliga boenden, 
utan att människor som fått uppe-
hållstillstånd ska kunna bosätta sig på 
landet och kunna bo och leva här.

Men det gäller inte bara att hitta rätt 
boende, utan rätt familjer också.  
– Vi letar efter familjer som kanske 

bott på landsbygden i sina tidiga-
re hemländer och som också vill 
återvända till det livet. Många som 
har kommit hit är högutbildade, 

de är entreprenörer, har haft stora 
företag innan och vill nu börja om sina 

liv och etablera dessa företag här.

Trycket på bostäder i Ronneby är 
stort. Därför behövs landsbygden som 
komplement. 
– Målet är att få våra nya invånare att 
stanna och utveckla kommunen och 
landsbygden.

Blomstrande Bygden är en företagar-
förening där Anna är aktiv i styrelsen. 
– Vi är ett stort nätverk av entrepre-
nörer och eldsjälar som jobbar för 

Anna Eriksson
FÖRÄLSKAD I LIVET PÅ LANDET

Hemma
hos

Räntemåla gård

E

Familj och företagare

FAMILJ: Sambo, mamma, pappa, tre 
äldre syskon, en bebis på väg, hästen 
Otto och hunden Maximilian.

DRÖMRESAN SOM FÖRÄNDRADE 
ALLT: Jag reste med min mamma till 
Sydafrika efter gymnasiet. Efter den 
resan var jag frälst och ville tillbaka.

DÄRFÖR BLEV JAG SAFARIGUIDE I 
AFRIKA OCH SYDAMERIKA:  
Jag fick möjlighet att vara med och köra 
igång de första svenska resorna till 
Sydafrika och efterhand blev det mer 
och mer safariguidning runt om i södra 
Afrika och till andra kontinenter.

PLATSER DÄR JAG HAR GUIDAT:  
Sydafrika, Botswana, Zimbabwe, USA, 
Ecuador och Galapagosöarna. 

 Anna Eriksson

"Jag saknade ett normalt var-
dagsliv, jag saknade gården, skogen, 

stillheten och min familj som alltid 
betytt mycket för mig."
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I ett år har Angelica Coleman arbetat 
som näringslivsutvecklare i Ronneby 
kommun - ett drömjobb för henne. 
– Ja verkligen, jag brinner för samhälls-
utveckling och älskar att driva utveck-
lingsprojekt, säger hon.

Som näringslivsutvecklare har Angelica 
Coleman ett brett arbetsområde. 
– Mitt jobb handlar egentligen om 
allt som kan utveckla närings-
livet i kommunen. Det kan vara 
litet och det kan vara stort. Men 
vi kan inte hjälpa till med allt på 
en gång utan får försöka fokusera 
arbetet på några saker i taget.

Angelicas jobb går också ut på att hon 
ska vara en god ambassadör för  
Ronneby kommun. 
– Jag ska föra politikernas och tjäns-
temännens talan och ha en god dialog 
med näringslivet och näringslivsstöd-
jande organisationer. Alla ska känna sig 
delaktiga med möjlighet att påverka och 
kommunikation är viktigt. Det är dialog, 
dialog och åter dialog som gäller.

Ett kvitto på att Ronneby kommun 
och näringslivet tillsammans gör att 
bra jobb är att Ronneby i år utsågs till 
bästa företagskommun i länet i Svenskt 
näringslivs företagsrankning.  
Rankningen mäter bland annat attity-
der till företagande, service till företag, 
infrastruktur och tillgång till kompetent 
arbetskraft. 

Ronneby klättrade 77 platser jämfört 
med föregående års rankning och var en 
av tio kommuner i landet som klättrat 
flest placeringar. Av landets 290 kom-
muner ligger Ronneby nu på plats 122. 
– Jag tror att vi har klättrat så mycket 
för att vi har en bra samverkan, att vi 
är konsekventa och långsiktiga i vårt 

arbete. Och vi har ett snabbspår för 
företagare inom våra olika förvaltningar 
på kommunen.

Det långsiktiga arbetet kommer att 
fortsätta med siktet inställt på att 
Ronneby ska hamna bland topp 50 vid 
näringslivsrankningen år 2020. Närings-
livskontoret och Angelica arbetar just 
nu med flera utvecklingsprojekt. Ett 
projekt är att försöka få en flyglinje från 
Ronneby till en HUB ute i Europa. 
– Det efterfrågas av näringslivet och 
där vill vi försöka hjälpa till genom en 
förstudie som ska ge svaret på om det 
är möjligt, om underlag finns som vi 
sedan kan uppvakta flygbolagen med. 

Ett annat projekt är att utveckla stads-
kärnan. Handeln i Ronneby har precis 
som många andra kommuner haft en 

svag utvecklingstrend. 
– Det vi nu diskuterar i olika grupper och 
nätverk är hur framtidens stadskärna, 
stadens vardagsrum, ska se ut. Den 
utvecklingen sker i samverkan och till-
sammans. Där fastighetsägare står för 
fastigheterna, handeln står för innehåll-
et och kommunen för mellanrummet 

som till exempel gatorna. 

Även här är det dialog och del-
aktighet som gäller. 
– Detta är ingen enskild 
organisations, handlares eller 

fastighetsägares ansvar. Det är 
ett gemensamt ansvar. Stadens 

utseende, innehåll och utbud bör sam-
spela. Det är så vi skapar en stad som 
människor vill bo, verka och leva i.

En första konkret del i utvecklingen 
av stadskärnan är projektet ”Stärkt 
kompetens i handeln” som ska göra 
handeln mer konkurrenskraftig genom 
utbildningar och kompetensutveckling. 
Planen är att presentera en gemen-
sam strategi och handlingsplan för hur 
stadskärnan ska utvecklas senast i 
början av 2018. 
– Målet är att göra stadskärnan till en 
attraktiv plats för etablering. För besö-
kare, för medborgare, fastighetsägare 
och för handlare, säger näringslivsut-
vecklare Angelica Coleman.

Dialog ger 

MEDVIND

"Stadens utseende, innehåll och utbud 
bör samspela. Det är så vi skapar en stad 
som människor vill bo, verka och leva i."

FACEBOOK.COM/VISITRONNEBY

Se hela årets program på visitronneby.se
RONNEBY TURISTINFORMATION, RONNEBY STADSBIBLIOTEK,  
TEL 0457-61 75 70, WWW.VISITRONNEBY.SE

Det händer 

i Ronneby
2017

 

RUNNEBY LÖPARTÄVLING
  MARKNADER    LOPPISAR    TEATER    MUSIK    
 

    TOSIA BONNADA’N   
             INTERNATIONELL HUNDUTSTÄLLNING

     KONSTUTSTÄLLNINGAR
 GUIDADE DRAMATISERADE VANDRINGAR

   NOSTALGIA FESTIVAL          
   CRUISING     KULTUREVENT     HÖGTIDSFIRANDE 

12 RONNEBY KOMMUN | NUMMER 1



Pluggstart 
efter jullovet 
Slappa och njut av ledigheten från 
pluggandet men kom ihåg att skolorna 
startar igen den 11 januari 2017.

Boka in  
sommarjobbsmässan 

2017
Succé i repris - den 24 januari 
kl. 13-16 på Blekinge Convention 
Center är det dags igen. Då ar-
rangeras en rekryteringsmässa 
med inriktning på sommarjobb 
för andra året i rad. Över 650 
sommarjobb finns represente-
rade på mässan och är möjliga 
att söka på plats. Alla som är 
intresserade är välkomna. För 
arbetsgivare är mässan ett 
utmärkt tillfälle att både visa 
upp sig och hitta rätt med-
arbetare. Arrangör är Navi-
gatorcentrum Ronneby och 
Arbetsförmedlingen. 

MÄT RADON I DIN BOSTAD
Just nu pågår kommunens mätsäsong 
för radon. Radon är en luktfri gas som 
i höga halter kan vara skadliga för din 
hälsa. Därför är det viktigt att mäta  
halten i din bostad. Mätningen kan  
enkelt göras till en låg kostnad.  
Läs mer på www.ronneby.se

NYA FÖRETAG

Från januari till oktober 2016 har 110 nya 
företag startats i Ronneby kommun. 
Välkomna och lycka till!

Bli god man 
och hjälp en 
medmänniska
Kan du tänka dig att 
hjälpa behövande 
personer med det 
vardagliga? Just nu är Ronneby 
kommun i stort behov av dig som vill 
göra en samhällsinsats.  
Läs mer på www.ronneby.se/godman 
om vad som krävs för att bli god man 
och vad uppdraget innebär. 

Kolla brevlådan 
Under takåsen – magasinet från Ronnebyhus dimper ner i brevlådan 
hos alla hushåll i mitten av december. Trevlig läsning!

Kilen får Ronneby att växa framåt

Upp till 300 bostäder ska byggas de 
kommande åren när Ronnebys nya 
stadsdel ska ta form. Förutom bostäder 
ska kommunen anlägga en ny park med 
promenadstråk där staden möter ån. 
Möjligheter ska också finnas till handel, 
kontor, sportanläggning, samlingslokal, 
mindre skola och vårdinrättning. Bygg-
start beräknas ske under 2017. Markan-
visningstävlingen, som är inspirerad av 
Cradle to Cradle och cirkulär ekonomi 
pågår fram till den 20 januari 2017.

Satsning på personalkläder  
i alla väder

Personalen i våra kommunala 
förskolor tillbringar mycket tid 
utomhus med barnen vilket sliter 
hårt på deras kläder. Tack vare 
en satsning på 380 000 kronor 
blir det ändring på det. Utbild-
ningsförvaltningen har köpt in 
vindställ, jacka, byxa och fle-
ecetröja med kommunens logga 
på till alla tillsvidareanställda 
inom förskolan. Extra kläder 
kommer även att köpas in till 
visstidspersonal för lån.

PAUS I 
BYGGET 
Det har grävts, gjutits och ställ-
ningar har satts upp. Men nu tar 
arbetet med att bygga Ronnebys 
största kommunala lekpark vid 
Snäckebacken vinterpaus. Till 
våren sätter arbetet igång igen. 
För alla leksugna som längtar 
efter att klättra, snurra och åka 
rutschkana – håll ut! Lagom till 
sommaren invigs den 1300  
kvadratmeter stora lekplatsen. 

Visste du att den nya 
konstgräsplanen på 
Brunnsvallen är byggd 
av det miljövänliga 
materialet kork?

Kom i julstämning med nattöppet  
den 22 december

Dan, före dan, före dopparedan har 
butiker och restauranger i Ronneby cen-
trum öppet till kl. 23. På Ronneby Torg 
blir det julmarknad med chokladhjul, 
tävlingslekar, karameller och hantverks-
försäljning. Lions delar ut stipendier 
och diplom i Gallerian. Och vinnaren i 
fototävlingen där bästa foto får pryda 
omslaget till broschyren Visit Ronneby 
2017 utses. Missa inte heller konserten i 
Heliga Kors kyrka kl. 19.

Psssst!  
Tomten kommer också på besök.

Följ oss på Instagram!

ronnebybrunnspark 
visitronneby 
kulturcentrum_rby_konsthall

110 

VISAR FRAMFÖTTERNA I  
DIGITAL STUDIEHANDLEDNING
Sedan tidigare arbetar Ronneby kommun med studiehandledning via 
datorn i undervisningen av nyanlända elever i skolorna. Ett koncept som 
varit framgångsrikt och som man nu vill sprida och kunna erbjuda till andra 
kommuner. Med ett EU-stöd på 13 miljoner kronor har fler studiehand-
ledare anställts och metoderna i online-undervisningen håller nu på att 
utvecklas. Målet är att kunna erbjuda femton kommuner i Blekinge, Kalmar 
och Kronoberg digital studiehandledning.

Tänd ett ljus och  
låt det brinna!

MEN GLÖM INTE ATT BLÅSA UT LJUSEN NÄR DU LÄMNAR RUMMET.
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Tioåriga Meja Birgersson har spelat 
i Fredriksbergs BK:s flicklag sedan 
starten för två år sedan. 
– Än så länge har vi inte vunnit så 
många gånger. Men jag får inte precis 
panik om vi inte vinner. Fast i år tror 
jag att vi kommer vinna fler matcher, 
säger Meja segervisst.

För två år sedan startades det första 
bandylaget för tjejer i Blekinge. Idag har 
Fredriksbergs BK:s flicklag 24 aktiva 
spelare i två grupper. De yngsta spelar-
na är fem år och de äldsta 14 år. Meja 
Birgersson spelar i F12. Hon spelar inte 
bara bandy, utan även hockey och har 
varit på isen sedan hon var liten.  
– Jag var nog tre eller fyra år, men då 
stod jag mest bara på isen.

Idag säger Meja att hon är ganska duktig 
på isen. 
– Eftersom jag tränat så länge så är det 
inte ett dugg svårt.

Det roligaste med bandy är att träffa 
kompisar; att vinna är inte lika viktigt, 
tycker Meja. Och det är just den sociala 
biten som skiljer tjejerna från killarna, 
menar lagledare Jenny Emchen. Det är 
gemenskapen som är det viktigaste och 
de har lika roligt utanför plan som när 
de spelar. 
– Tjejerna hänger inte med huvudet i 
bussen på väg hem när vi har varit på 
poolspel och förlorat. Visst är det roligt 
att vinna en match, men det är inte 
huvudsyftet, säger Jenny. 

Poolspel innebär att laget möter tre till 
fem andra lag. Det kan vara mixade lag, 
pojklag eller tjejlag, som det är ont om. 
– Man räknar inga mål och det är inget 
seriespel, berättar Jenny, som var med 
och startade tjejlagen för två år sedan.

Tidigare tränade tjejerna med killarna, 
men i takt med att de blev äldre blev 
det fysiska glappet större mellan killar-
na och tjejerna. 
– Det gjorde att många tjejer inte ville 
vara kvar och det ville vi få stopp på. Så 
med sex andra tränare startade vi F08 
och F12.

Idag satsar Fredriksberg BK mycket på 
sina tjejlag. 
– Det är en fantastisk förening där 
tjejerna får samma förutsättningar som 
killarna. Tjejerna får lika mycket istid på 
Lugnevi konstfrusna bandybana som 
killarna och det läggs lika mycket peng-
ar på lagen, säger Jenny.

Just den inställningen gör Jenny  
Emchen till en eldsjäl. 
– Ja, det är lätt att vara en eldsjäl när 
man jobbar för en så jämställd förening. 

Till Fredriksbergs BK är flickor från hela 
Blekinge välkomna. 
– Det spelar ingen roll hur man är på 
isen eller hur man spelar. Vi har plats 
för alla. Här är gemenskapen det viktiga 
och att vi har roligt. 

”Vart jag mig i världen vänder 
Står dom där och klappar händer
Hejar på bästa laget: FBK!”
FLICKLAGETS EGNA HEJARAMSA

F08 & F12

Jenny Emchen

"Sedan vi anslöt oss till fibern  
är vi uppkopplade jämt." 

YRKE: Pensionär.

FAMILJ: Maken, tre 
söner som bor i Ronneby, 
Stockholm och i Austra-
lien, två barnbarn i 
Ronneby, 12 och 15 år och 
ett litet barnbarn på 
knappt ett år i Australien.

BÄSTA TEKNIKPRYLEN:  
Det är nog min padda, 
den använder jag mest. 
Min man är mer för att 
sitta vid datorn.

MEST ANVÄNDA APP: 
WhatsApp, den använder 
vi mycket i kontakten 
med vår son, svärdotter 
och vårt lilla barnbarn i 
Australien. Man kan både 
ringa gratis via appen och 
skicka bilder och 
meddelanden.

MARIANNE CVIZEK

Marianne Cvizek i Ronnebyhamn tve-
kade inte när hon och hennes man 
fick erbjudande om att ansluta sig till 
fibernätet.  
– Det var självklart att vi skulle ansluta 
oss. Jag är övertygad om att detta är 
framtiden och jag tror även att det höjer 
värdet på vårt hus, säger Marianne.

Familjen har bott i enplansvillan på 
Bokstigen sedan 70–talet. Med åren 
har villan byggts om och byggts till 
och byggts om igen för att passa olika 
skeden i livet. Idag bor Marianne och 
hennes man Tomislav själva i villan till-
sammans med den franska bulldogen 
Fröken Hedvig. Nyss var det dags för 
ett nytt skede i livet på Bokstigen; att 
ansluta villan till fibernätet. Marianne 
njuter av den snabba uppkopplingen. 
– Jag minns vår första dator som skulle 
kopplas upp mot ett modem, det var 
andra tider det, skrattar hon.

I sitt yrkesliv som ekonom har Marianne 
sysslat med datorer så tekniken känner 
hon sig bekväm med. 
– Sedan vi anslöt oss till fiber är vi upp-
kopplade jämt. Världen blir mycket mer 

nära när man kan hålla kontakten med 
familj och släkt oavsett var i världen vi 
bor.

Men det är inte bara avstånden som är 
avgörande. När barnbarnen som bor i 
Ronneby kommer på besök vill de gärna 
kunna spela spel hemma hos farmor 
och farfar. 

– Och då krävs en snabb uppkoppling, 
säger Marianne.

För Marianne och hennes man finns det 
massor med användningsområden och 
fördelar med fiber. Marianne vill kunna 
följa barnens hockeymatcher via KRIF:s 
webbsändningar. Mariannes man kom-
mer från Kroatien och fiberanslutningen 
gör att de lätt och snabbt kan hålla 
kontakt med släkten där. 
– Och det är underbart att varje morgon 
och kväll kunna säga godmorgon och 
godnatt till vårt nya lilla barnbarn även 
om han bor på andra sidan jordklotet.

Marianne är inte så aktiv på Facebook. 
Hon har ett konto men skriver sällan 
där, utan kollar mest runt. 
– Förutom kontakten och att kunna 
prata med familj, släkt och vänner tittar 
jag mycket på Netflix. Det blir oftast 
på paddan, ibland på TV:n och det är 
framförallt romantik som jag gillar. Jag 
använder även min mobil, men sällan 
datorn. Det gör däremot min man som 
ofta sitter vid datorn och läser dags– 
och kvällstidningar och kollar runt på 
Facebook.

Anslutningen till fibernätet kostade  
20 000 kronor som en engångskostnad. 
– Men vi valde ett annat alternativ som 
erbjöds. Vi betalade 5 000 kronor direkt 
plus 150 kronor i månaden i tio år. Vi vill 
bo kvar i vårt hus länge än och detta 
kändes som en helt rätt investering för 
oss att göra.

LÄS MER OM FIBER
www.ronneby.se/miljoteknik/fiber

Ronneby, Stockholm, Australien, England och Kroatien. Numer ligger ingenting för långt borta. 
Med fibernät når man snabbt hela världen.

Snabb uppkoppling ger guldstunder
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et var kärleken som 2009 
fick veterinären László 
Zoltan Tóth från Ungern 
att hamna i Sverige. Sedan 
dess har det gått blixt-

snabbt. Via en omväg på veterinärkli-
niker i Malmö och Vetlanda driver han 
sedan fem år tillbaka Ronneby Veteri-
närklinik AB tillsammans med sin fru 
och sju anställda.

László Zoltan Tóths föräldrar är också 
veterinärer och redan som sexåring följ-
de han med sin pappa som är stordjurs-
veterinär när han arbetade. 
– Då drömde jag om att också bli 
veterinär. Men sedan var det några år 
i tonåren när jag revolterade och var 
väldigt bestämd över att jag inte skulle 
bli veterinär, skrattar han.

Men det ändrade sig med tiden. I dag 
bor László med sin fru Emma Swedenås 
Tóth som också är veterinär, deras två 
barn och två katter hundra meter från 
veterinärkliniken i Ronneby.  
– Jag är en business-minded person 
och när vi tog beslutet att öppna en 
egen veterinärklinik gjorde jag en större 
marknadsundersökning. Ronneby visade 
sig vara en perfekt plats. Det fanns 
kundunderlag och närheten till E22:an 

och bra tågförbindelser hamnade på 
plussidan. Vi hittade en bra lokal med 
bra parkeringsmöjligheter och vi kände 
att Ronneby var ett fint samhälle där vi 
skulle kunna trivas, säger László,

Sommaren 2011 slog Ronneby Veteri-
närklinik AB upp dörrarna. 
– Vi är en smådjursklinik som huvud-
sakligen tar emot hundar och katter, 
men även smågnagare och enklare fall 
av fåglar. Vi åker även ut på hembesök, 
berättar han.

På veterinärkliniken utförs många olika 
slags ingrepp.  
– Vanligast är vaccineringar, kastrering-
ar och att ta bort tumörer. Men vi gör 
också en hel del större bukingrepp och 
utför även plastikkirurgi.

László och hans personal hjälper även 
djurägare när det är dags att ta farväl av 
deras älskade husdjur.  
– Det sker på kliniken eller hemma hos 
djurägarna. Det är många som vill att 
deras djur ska få somna in lugnt och 
stilla hemma, kanske i favoritfilten.

Något som skiljer sig åt mellan Sverige 
och Ungern är vad man döper sina 
husdjur till. 

– I Sverige ger man sina djur personliga 
namn. I Ungern döper man djuren efter 
deras egenskaper eller efter hur de 
ser ut. Har husdjuret till exempelvis en 
färggrann kulör eller en tovig päls döps 
den efter det.

Ni har två katter; har ni döpt dem efter 
ungersk eller svensk sed? 
– Det är personliga namn, skrattar 
László. Katterna heter Sammy Boy  
och Alice.

Hjärtat klappar 
FÖR DJUR HOS
PRISAD FÖRETAGARE

D

”László Zoltan Tóth har med 
sitt mod, sin målmedveten-
het och drivkraft på kort tid 
landat i Sverige, startat sin 
framgångsrika verksamhet 
och skapat arbetstillfällen 
för flera personer under sitt 
tak. En person som ständigt 
utvecklas framåt och som inte 
ser hinder utan bara möjlig-
heter. Bemötande, kunnande 
och flexibilitet har rankat dem 
högt i länet.”

Motivering till Årets Pionjär  
2016 i Blekinge.

 STOLT ÖVER

100 Anledningar
Vad är du stolt över? Vad ligger dig varmt om hjärtat? Dela med dig 
av dina favoriter på #StoltÖverRonneby. Låt oss skapa en positiv 

anda och tillsammans sprida stolthet över vår kommun.

www.facebook.com/ronnebykommun
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Trevlig läsning!
Tyck till om magasinet Ronneby.

Dela med dig av dina synpunkter och idéer om vad du 
skulle vilja läsa om till Ronneby kommun på Facebook 

eller mejla till infoenheten@ronneby.se

tel. 0457-61 80 00, www.ronneby.se

Följ oss på:


