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V
älkommen till ett nytt nummer av Ronneby 
Magasinet. Jag hoppas att hösten och vintern 
har varit bra trots att den bitvis har känts 
ganska lång och mörk. Nu har ljuset återvänt 
och långa ljumma sommarkvällar väntar oss 

alla framöver. I vårt förra nummer av Ronneby Magasinet 
handlade det mycket om att vi har en byggboom i Ronneby 
och att kommunen växer med nya skolor, förskolor och 
företagsetableringar. Den utvecklingen fortsätter, bygg-
boom-konceptet har vidgats och nu samlar vi all tillväxt 
som sker i kommunen under begreppet Växtkraft. Under 
det begreppet kommer vi att marknadsföra kommunen i 
olika sammanhang under 2019. Vi kommer bland annat att 
visa upp bredden på allt som kommunen har att erbjuda 
på Försvarsmaktens Flygdag i Kallinge den 25 augusti, där 
Försvarsmakten kalkylerar med uppemot 75 000 besökare! 
Det tillfället ska vi naturligtvis ta tillvara på för att mark-
nadsföra Ronneby kommun. Med den framtidstro, tillväxt 
och nya arbetstillfällen vi nu har, finns alla chanser att 
locka nya kommuninvånare och företag till oss. 

Den senaste tiden har klimat och miljö varit i fokus i 
samhällsdebatten. Det känns glädjande att kunna konsta-

tera att Ronneby kommun håller sig långt framme även 
här. Vi har högt ställda miljömål, till och med högre än de 
natio nella, och vi är på god väg att nå våra mål. Det handlar 
bland annat om att vi har bytt ut stora delar av kommu-
nens fordonspark till bilar som går på fossilfria bränslen, 
och att vi satsar på en giftfri förskola. 

Den 2 juni invigs dessutom Ark56 på Eriksberg  
Vilt & Natur. Ark 56 är ett nätverk av leder  
för kajak, båt, cykling och vandring som  
tar besökaren igenom biosfärområdet  
Blekinge Arkipelag. Denna dag kommer  
vi att ha skärgårdstrafik från Järnavik  
till Eriksberg. Hoppas ni alla tar  
chansen att upptäcka vårt  
Blekinge och vår vackra natur!
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Hela klassen är full av entreprenörer. Under ett läsår startar,  
driver och avvecklar de verksamheter och lär sig om företagande. 

UF-FÖRETAG 
Rekordmånga 

Fakta
UF, Ung Företagsamhet, är en ideell utbildnings-
organisation som utbildar elever i entreprenörskap 
genom processutbildningen UF-företagande. 

UF utbildar lärare till handledare och verkar både 
på gymnasiet och i grundskolan.

                     i regionen
               driver UF-företag
115 fler än året innan och Ronneby har 
nästan FÖRDUBBLAT SITT ANTAL

487st ELEVER

U
ng Företagsamhet slår i år nytt rekord på 
Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby med 
105 aktiva företag. UF-företagande ingår för 
ekonomi-, teknik- och handelseleverna och 
intresset växer stadigt. Alla elever på skolan 

kan välja UF som individuellt val och tio av lärarna är sär-
skilt utbildade i konceptet.  

Nära näringslivet
På Handels- och administrationsprogrammet är det obli-
gatoriskt att driva UF-företag första året. Eleverna tar fram 
affärsidéer och affärsplaner och marknadsför och säljer 
sina produkter och tjänster. De får stöd av engagerade lära-
re, men bollar även idéer med Nyföretagarcentrum och ett 
nätverk av företagare.

– Vi gör studiebesök och kör speeddating med före-
tag. Alla har rådgivare i näringslivet, säger Björn Brorsson, 
yrkeslärare på Handelsprogrammet.  

”Det bästa som finns” 
Philip Dennheim valde ett jobb 
som gått i släkten – och blev 
cykelreparatör. 

– Det här är det bästa som 
finns. Jag lär mig jättemycket. 
Det kanske inte blir just cyklar  
i framtiden, men jag vill absolut 
driva eget företag. 

Klasskamraterna säljer allt från kepsar och miljövänliga  
tygpåsar till smoothies. De visar gärna upp vad de själva 
skapat och trivs med tanken på att bli sina egna chefer. De 
vill förbättra miljön, skänka vinsten till välgörenhet eller 
fokusera på samhällsnyttan. En del är fast beslutna att bli 
egna företagare. Andra nöjer sig med att ha fått inblick  
i hur en bra arbetsgivare ska agera.  

– Målet är att alla ska förstå hur företagande fungerar, 
säger Björn.

Det är precis det 
här jag vill göra”
PHILIP DENNHEIM, DRIFTIG 
CYKELREPARATÖR OCH EN 
AV 19 UF-FÖRETAGARE PÅ  

HANDELSPROGRAMMET

ANTALET UF-FÖRETAGARE
skiljer sig mellan kommunerna122

130109

82

44

10517

RONNEBY 122 – varav 105 på Gymnasieskolan 
Knut Hahn & 17 på Naturbruksgymnasiet  
• KARLSKRONA 130 • KARLSHAMN 109  
• SÖLVESBORG/BROMÖLLA 82 
• OLOFSTRÖM 44

Philip Dennheim

UF-entreprenörer på 
Gymnasieskolan Knut Hahn

Under läsåret 2018-19  
har antalet  

UF-FÖRETAGARE  
I BLEKINGE/BROMÖLLA 

ÖKAT MED 31% 



BARNATRO AB
Barnatro är Jenny och Micke 
Gunnarssons gemensamma 
plattform för att förverkliga 
drömmar. De ser inte sitt 
brokiga, men målmedvetna 
företagande som en affärsidé, 
utan som en livsidé. Det går 
bra att följa deras insatser på: 

  @mickegunnarsson och  
 @jennygunnarsson

  Micke Gunnarsson  
 – publik sida

www.mickegunnarsson.se och 
www.jennygunnarsson.se

När Barnatro AB i Ronneby belönades med priset ”Hållbara Blekinge”  
vid näringslivsgalan Guldeken kom den mänskliga hållbarheten  
i fokus. Det är just hälsa, välmående och lusten att leva som  

driver Jenny och Micke Gunnarsson.

B
arnatro är sagan om paret som vågar göra 
precis det de känner för, det vill säga inspirera 
andra att leva sina liv fullt ut. För att nå ut till 
så många som möjligt använder de kurser och 
föreläsningar liksom yoga och sociala medier.

Varierad verksamhet 
Jenny Gunnarsson håller yogaklasser, uppmuntrar 
människor att träna rätt och ger kurser i stresshantering. 
Micke Gunnarsson reser land och rike runt som inspire-
rande föreläsare samt skriver böcker, bloggar, gör filmer, 
kampanjar och ritar figurer med tänkvärda budskap. Deras 
genomslagskraft är stor: på sitt Instagramkonto har Micke 
ibland en miljon exponeringar i veckan.   

– Jag hade aldrig tänkt sälja vykort och tavlor med mina 
figurer, det bara blev så. Men det viktiga är inte vad vi gör 

”Vi vill bara inspirera”

Ju bättre vi människor mår,  
desto bättre blir världen”



Tillsammans
FÖR ÖKAD HÅLLBARHET

Kan en kommun bli helt och hållet  
hållbar? Med nya upptäckter och upp-
finningar ändras ständigt förutsätt-
ningarna. Men det hindrar inte Ronneby 
kommun från att försöka bli Sveriges 
mest hållbara kommun.

I
bland är det resan som är målet. I Ronneby 
kommuns fall handlar det om att alltid ligga  
i framkant när det gäller satsningar för ökad 
hållbarhet. Därför har kommunen tuffare miljö-
mål än de nationella riktlinjerna, med siktet på 

att blir Sveriges mest hållbara kommun.
– Det ställs ständigt nya krav på hållbarhet, vilket 

gör att vi hela tiden utvecklas. Det är det som är så 
intressant med att jobba mot ett sådant mål, säger 
Kenneth Michaelsson, ordförande i kommunens Miljö- 
och energiråd.

Alla måste hjälpas åt
Alltifrån mat, konsumtion och transporter påverkar 
miljön negativt, där transporter är den största orsaken 
till koldioxidutsläpp. Kommunens mål är att alla fordon 
ska vara fossilfria till 2030, även de som ägs av invåna-
re och företag.

– Vi måste skapa förutsättningar för allmänheten 
att ställa om. Tack vare att vi skaffade sopbilar som 
körs på biogas, kunde vi till exempel etablera en bio-
gasmack här, säger Sofie Samuelsson, miljöutvecklare 
på kommunen.

Miljömålen är alltså inte bara till för kommunens oli-
ka verksamheter, utan även för invånare och näringsliv .

– Den största utmaningen är att få människor att se 
fördelarna med att se över sin egen konsumtion och 
anpassa den ur hållbarhetssynpunkt, säger Kenneth.

Kenneth Michaelsson och Sofie Samuelsson

Visste du att
…hälften av alla bilresor i Sverige är 
kortare än fem kilometer? Testa att 
cykla, gå eller åka kollektivt i stället.

…du inte ska använda timer om du har 
LED-lampor? Den drar mer ström än 
lamporna.

…en person slänger 45 kilo ätbar mat 
per år i Sverige? Se till att hantera 
och förvara maten rätt för längre 
hållbarhet. 

Micke och Jenny i en  
kärleksfull diskussion

utan varför vi gör det. Vi drivs bägge två av livet och 
viljan att sprida idén om vi alla bör leva så  
kärleksfullt vi kan under vår korta stund här på jorden, 
säger Micke.  

Vände på steken
Egentligen började deras resa efter att Micke hade 
gått in i väggen. 

– Livet drabbade oss hårt, men vi lärde oss mycket. 
Nu ser vi jobbiga saker med förståelse och distans 
och kan hjälpa andra att hantera svårigheter.  

Lever i nuet
De sprider oförtrutet sitt budskap till medmänniskorna. 
Det pågår ett ständigt utbyte av idéer och konkreta 
tips om allt från barnuppfostran till träning. Som fö-
retagare räknar paret Gunnarsson inte framgång  
i pengar, utan i lyckliga morgnar. Det handlar om ett 
brinnande engagemang för att gjuta mod i andra.   

– Vi vill få människor att ta hand om sig själva, sin 
hälsa, vår jord och varandra. Visst lägger jag mycket 
tid på att resa runt och föreläsa, men den fina re-
sponsen jag får är värd varenda minut, säger Micke.    

De har inga affärsplaner att följa – eller ens några 
långsiktiga mål: 

– Det är här och nu som gäller. Vi vill egentligen 
bara inspirera och ha kul. 

Jag hade aldrig 
tänkt sälja  
vykort och tavlor  
med mina figurer, 
det bara blev så.”

MICKE GUNNARSSON

NUMMER 5 | RONNEBY KOMMUN 5



Hoby Kulle
HEMMA PÅ
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H
istorien sitter i väggarna. På Hoby Kulle blir ut-
trycket mer bokstavligt än i andra byggnader.

– Det finns lönndörrar och dolda luckor över-
allt i huset. Vi vet inte ens om vi har hittat alla än. 
Men det märks att huset är byggt med mycket 

kärlek, säger Tove Hammerin.
Tillsammans med sin sambo Benjamin Forsman har hon 

bott permanent på Hoby Kulle sedan mitten av mars. Nu 
jobbar de för fullt med att rusta upp herrgården, för att sedan 
kunna driva ett bed and breakfast samt restaurangverksam-
het med luncher, konferenser, event och julbord.

– I maj tänker vi öppna ett café i orangeriet där man kan 
köpa fräscha, enklare luncher och fika. Vi kommer också ha 
serveringstillstånd för öl och vin, säger Benjamin.

– Och till sommaren ska vi ha gästrummen klara, förklarar 
Tove. 

Tragisk historia
De fyra gästrummen ska inredas och få namn efter tidiga-
re ägare, bland annat efter Caroline von Rosen, som var fru 
till Isaac Otto Ruben. I mitten av 1800-talet byggde han upp 
mangårdsbyggnaden som hade brunnit ner drygt 40 år tidigare.

– Han byggde huset på en gravplats som fanns här, bara 
för att få den bästa utsikten. Men en månad efter att huset 
var färdigbyggt dog hans fru i kolera och tre månader senare 
mördades han. Det sägs att det spökar här, men det har vi 
inte märkt något av, berättar Tove.

Vill ha en hemma hos-känsla
Benjamins släkt äger sedan flera gene rationer tillbaka Riksdags-
mannagården i Hasselstad. Hans pappa Mats Forsman har ett 
stort antikintresse och köpte därför Hoby Kulle i höstas. Att 
Benjamin och Tove skulle driva verksamheten föll sig naturligt. 
Benjamin var tidigare barchef och Tove har jobbat både inom 
hotell- och resebranschen.

– Tillsammans är vi proffs på service. Vi har en bred bak-
grund, vi har bott utomlands och jobbat på de finaste ställena 
på Östermalm, men den här verksamheten är något helt nytt, 
säger Tove.

– Vi ska försöka hålla det så per sonligt som möjligt. Det ska 
vara en lite hemma hos-känsla. De som kommer hit kommer 
ju hem till oss, säger Benjamin.

Från 36 kvadratmeter i Stockholm till en 
700 kvadratmeter stor herrgård i Bräkne- 
Hoby. För Tove Hammerin och Benjamin 
Forsman innebar flytten till Hoby Kulle inte 
bara en mycket större bostad, utan också 
en helt ny livsstil. I sommar öppnar de upp 
portarna för allmänheten.

Hemma hos   
Benjamin 

& Tove



                         Bäddat för 

kustnära     upplevelser
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Den 2 juni invigs ARK56 med en prova 
på-dag på Eriksberg. Företagsnätverket 
kring leden är på plats liksom mängder 

av representanter från förenings- 
livet. Då är alla välkomna att 

 testa allt från orientering  
till fiske och paddling!

Invigning
av ARK56

M
ed stor målmedvetenhet och tolv miljoner kronor 
från EU, Leader, Tillväxtverket och kommunerna har 
projektet ARK56 (arkipelagen på 56:e breddgraden) 
utvecklat ett helt nät av kustnära leder i Karlshamn, 
Ronneby och Karlskrona – eller mer exakt från Elle-

holm i väster till Kristianopel i öster. 

Gedigna insatser 
Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge län, de tre kommu-
nerna och 45 landsbygdsföretagare inom besöksnäring och 
upplevelser har funnit stimulerande former för samarbete och 
gemensam marknadsföring. Gedigna insatser har gjorts för att 
rusta upp, förfina och knyta samman lederna.

– Vi har jobbat mycket bra tillsammans. Nu handlar det om 
att fortsätta på den inslagna vägen och sköta om och vidare-
utveckla det som vi skapat, säger Ebon Kaisajuntti, landsbygds-
utvecklare på Ronneby kommun.

Norra Europas närmaste skärgård. Sveriges  
lugnaste skärgård. Blekinge arkipelag. Epiteten är 
många och övertygande. Nu blir det dessutom 
lättare att ta sig runt i det som Unesco utsett  
till biosfärområde tack vare lederna i ARK56.  
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Med cykel och kanot
ARK56 rymmer, som sig bör, leder som ger upplevelser på 
både land och vatten. Det går att vandra, cykla, paddla kajak 
eller åka med egen båt längs lederna som omfattar såväl 
åar som byar på landsbygden och samhällen ute på öarna.   

– Själva grejen är att du ska kunna byta färdsätt längs 
vägen. En sammanhängande kajakled från Elleholm till 
Kristianopel har tagits fram. När det gäller vandring er-
bjuder vi i Ronneby en sammanhängande led från Järnavik 
till Gärestad. Därefter följer ett antal vandringsrundor, i 
exempelvis Gö och Slättanäs, säger Ebon. 

Kartor och skyltar 
Även om ARK56 binder samman hela biosfärsområdet är 
det upp till varje kommun och varje näringsidkare att se över 
sina respektive bidrag till helheten. Ronneby kommun har 
bland annat satsat mycket på nya flytbryggor. Tillsammans 
med länsstyrelsen har kommunen tagit fram nya toaletter 
ute på öarna samt rustat upp grillplatser. I takt med att 
lederna har färdigställts har också mängder av vägvisare, 
markörer och informationsskyltar placerats ut. Som hjälp 
för turister och läns- och kommuninvånare som vill ge sig 
ut finns en särskild ARK56-app med kartor.  

– Vi har också löst många knutar när det gäller tillstånd 
och tillgång till mark, säger Ebon.

Attraktivt för många
Inget har lämnats åt slumpen. Företagsnätverket inom 
ARK56 har till exempel fått stöd i form av utbildning  
i produktutveckling och marknadsföringsstrategi.

– De, och alla de upplevelser de erbjuder, är viktiga för 
ARK56, precis som leden blir värdefull för dem, säger Ebon. 
Vår förhoppning är att ARK56 ska bereda väg för företagarna 
och bidra till en utveckling av besöksnäringen. Målgruppen 
är stor. Vi vänder oss till alla som vill vara ute, om det så 
är för en timme eller för ett äventyr på flera dagar.  

Lagarbete ger resultat
I nätet av leder finns 13 särskilda så kallade nav. Det är 
platser där tre färdsätt möts och där resenärerna kan få 
någon form av service. Det kan handla om allt från att köpa 
en glass till att ta in på en gård för nattlogi och stärkande 
frukost.   

– Naven i Ronneby kommun är Järnavik och Ekenäs. Vi 
har ju riktigt bra ställen här i kommunen att både äta och 
sova på. Det är härligt när vi allihop samarbetar för att visa 
upp allt vi har att erbjuda, säger Ebon.

    ARK56  

VISAR VÄGEN 
        till upptäcksfärden

BIOSFÄROMRÅDET 
               Blekinge Arkipelag
FN-organet Unesco utser biosfärområden som 
modeller för hållbar utveckling av unika natur- och 
kulturvärden. Blekinge Arkipelag, det vill säga kusten 
och skärgården i Karlshamn, Ronneby och Karlskrona, 
utsågs till biosfärsområde 2011. Blekinge Arkipelag är 
också den organisation som förvaltar området. 
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UPPLEV KONSTEN   

i Kulturkvarteren  
Humorn möter allvaret. Utvalda hantverksalster möter varandra. Och så lyfts  
trädgården fram som en spännande plats för just möten. Det är bäddat för  

samspel i sommarens tre utställningar på Kulturcentrums konsthall i Ronneby. 

K
onsthallen i Kulturkvarte-
ren är en södra Sveriges 
största. I den jugendinspi-
rerade industribyggnaden 
från 1908 presenteras 

samtidskonst, konsthantverk och 
design. Den här turistsäsongen ges tre 
sommarutställningar. 

Målaren, tecknaren och skulptören 
Daniel Jensen, som är född i Malmö 
och verkar i Stockholm, ställer ut i 
Norra konsthallen från 15 juni till  
1 september.   

– En viktig drivkraft i mitt arbete 
är att arbeta med humor i relation till 
allvarligare inslag, berättar Daniel. Det 
finns en lekfullhet i utförandet som 
jag tror speglar mitt temperament. 

Daniel strävar efter att hitta en ba-
lans mellan det humoristiska och det 
allvarliga och vill på ett liknande sätt 
balansera det vackra med det fula.

Imponerande hantverk
”Utvalt i Skåne 2018” är en jurybe-
dömd vandringsutställning som visas 
under samma period i Södra konst-
hallen. Alla som arbetar med hant-
verksdrivet skapande och handgjord 
form kunde ansöka om att delta, var-
på 29 av 240 anmälda bidrag valdes ut 

till utställningen. Samtliga 38 personer 
bakom verken har anknytning till 
Skåne. En del är kända namn, medan 
andra är debutanter. 

”Föreställningen om Sveriges Träd-
gård”, eller ”The Garden of Sweden vs. 
The Garden of Eden”, är en utställning 
av Anna Brag och Gertrud Alfredsson. 
Den handlar om trädgården som en 
plats för eftertanke, rekreation, möten 
och krockar. 

Den som gästar Kulturkvarteren 
kan spä på sin kulturupplevelse med 
att besöka utställningen med bruks-
föremål i emalj i Massmanska kvarnen 
eller ta en titt på väggmålningar och 
renässansmåleri i medeltidskyrkan 
Heliga Kors. 

Det ska helst 
vara något som 
skaver i verken, 
det är då det 
blir intressant.”

DANIEL JENSEN

    Daniel jensen

Sommarutställningar 15/6–1/9
• Daniel Jensen, Norra Konsthallen 
• Utvalt i Skåne 2018, Södra konsthallen
• Föreställningen om Sveriges Trädgård, 

Anna Brag/Gertrud Alfredsson, Galleriet

Övriga utställningar 2019
• Norra konsthallen
• 6/4–26/5 – EXPANSION!
• 14/9–3/11 – Dominika Skutnik, A.I.R.  

Blekinge, residenskonstnär 2018
• 16/11–12/1 2020 – Daniel Segerberg
• Södra konsthallen
• 6/4–26/5 – KAROLINA Kommun,  

Karolina Bång
• 14/9–3/11 – Jill Lindström
• 16/11–12/1 2020 – The Bird Project,  

Erik Berglin
• Galleriet
• 16/11–12/1 2020 – Anna Estarriola, A.I.R. 

Blekinge, residenskonstnär 2018

Verken i ”Utvalt i 
Skåne 2018” präglas 
av nytänkande och 
hantverkskunnande.

Konstnären Daniel Jensen strävar efter en balans mellan humor och allvar. 

NUMMER 5 | RONNEBY KOMMUN 11



Kallvattenkuren
STORT INTRESSE FÖR

I 
väntan på det planerade stadsmuseet öppnar  
projektkontoret Gribshunden c/o Kallvattenkuren  
i en välbevarad byggnad i Brunnsparken. Detta 
informationscenter ska lyfta fram 1400-talsvraket 
Gribshunden, järnåldersfynden i Västra Vång och 

Ronnebys historia. Den södra delen av huset ska rymma 
en del av utställningen om vraket och fynden medan den 
norra bjuder in allmänheten till dialog om museiplanen.  

Många vill vara med
Även om Kallvattenkuren inte slår upp portarna förrän 
framåt höstkanten har flera samarbeten inletts kring 

Siiri Irskog

Gribshunden

Det bådar gott för det framtida stadsmuseet i Ronneby.  
Den temporära lösningen med Kallvattenkuren är  

mäkta populär – redan innan den öppnat.
– Det är jätteroligt att intresset är så stort och att så många hör av 

sig, säger Siiri Irskog, projektadministratör på Ronneby kommun.
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forskningsprojekt och förvaltning av fynden, men också 
kring kulturarv, landskap och inkludering. Samverkan har 
redan startat med bland andra Blekinge museum, Ronneby 
musei- och hembygdsförening och Lunds universitet.    

– Vi samarbetar på olika plan. Vår förhoppning är att 
skapa något som är lockande lokalt, men också natio-
nellt och internationellt, säger Siiri Irskog. 

De spektakulära fynden lär bli ännu mer intressanta 
när expertisen kan sätta dem i ett sammanhang och  
använda dem för att berätta om Ronnebys historia. 

”Vi vill överraska”
Siiri berättar att ambitionen är att väcka såväl nyfikenhet 
som stolthet. 

– Tanken är att besökarna ska uppleva det här som 
ett första steg mot stadsmuseet. Vi vill också att de ska 
få nya infallsvinklar och en förnyad syn på Ronnebys his-
toria. Vi vill både överraska och göra dem nyfikna.  

Kallvattenkuren ska också ha en utställning som skil-
drar hur stadsmuseet växer fram. Det hela tjuvstartar  
i augusti med aktiviteter på temat ”Möt arkeologin”.

Ett första steg mot stadsmuseet.”
SIIRI IRSKOG



UNIK VERSION AV

Antikrundan
SVT-programmet Antikrundans producent Pernilla Månsson Colt såg en bild 
från en loppmarknad i Brunnsparken – och föll pladask för den vackra miljön. 
Det resulterade i att det anrika programmet ska spelas in under unika former.

– Det här är en verklig chansning för oss. Vi har aldrig gjort 
ett helt program utomhus förut, men kände att det kan bli 
magiskt om vädret står oss bi, säger Pernilla Månsson Colt.

Hon tar med sig programledaren Anne Lundberg och 
teamet av experter på antikviteter till Brunnshallarna den 
3 september. Hon har höga förväntningar, för hon var inte 
med när det senast begav sig i Ronneby 2006. 

– I år ville vi särskilt till Blekinge. Platsen för inspelningen 
är underbar om det blir fint väder. Om det blir lågtryck kör 
vi evenemanget i konsthallen.

Perfekt plats
När teamet letar efter inspelningsplatser har de följande 
önskelista: en vacker plats med intressant historia, fina 
kringmiljöer och goda parkeringsmöjligheter.     

– Visst stämmer allt in på Ronneby? Nu hoppas vi att 
det kommer många glada människor med udda föremål 
och roliga historier kring dem, säger Pernilla. 

Räddar kulturarvet 
Ett gott råd är att inte ta med sig hela bohag för värdering. 
Experterna har trots allt begränsat med tid för att gå 
igenom allt och köerna kan bli långa. Det är också bra att 
veta hur man kommit över sakerna och om de vandrat  
i släkten.  

Programledare för Antikrundan

– En riktig värdering bygger på att ägaren är på plats och 
kan berätta sin historia och att experten får se föremålet. 
Många tror att man kan läsa sig till allt på nätet, men det 
kan man inte. Det blir oerhört lätt fel då.  

Genom åren har många besökare fått positiva nyheter vid  
experternas värdering. De flesta lämnar dock Antikrundan med 
ökad kunskap och en ny känsla för sina prylar. Vi räddar 
gamla ting till eftervärlden bara genom att ge dem ett värde.

– Det kanske är det största med  
Antikrundan, säger Pernilla. 



D
et utlovas en riktig helhetsupplevelse i den  
blekingska sommarkvällen. Det blir servering  
av mat och dryck och uppvärmningen står Idol-
vinnaren Chris Kläfford för. 
– Han kommer att sätta stämningen direkt 

med sin sköna röst, säger Robin Åkerman.

Lätt att sjunga med
Halmstadsbandet Gyllene Tider består av Per Gessle, Mats 
”MP” Persson, Göran Fritzon, Anders Herrlin och Micke 
”Syd” Andersson. De har levererat hits i fyra decennier så 
det vankas allsång till ”Flickorna på TV2” och ”Gå & fiska!”.   

Det är Live Nation som står bakom turnén och Paraply 
Produktion som sköter arrangemanget i Ronneby. Staden 
ligger bra till rent geografiskt för turnérutten i södra Sverige. 
Bland de 17 spelplatserna märks även Helsingborg och 
Kalmar.  

Bästa inramningen
Robin passar på att tipsa vallfärdande fans om att försöka 
resa kollektivt med tåg, buss eller båt eller om möjligt cykla 
eller gå till konserten. Om publikrekordet ska slås kan det 
bli trångt på gatorna längs Ronnebyån. Robin är smått 
lyrisk inför evenemanget: 

– Brunnsparken är en av Sveriges vackraste parker. Jag 
kan inte tänka mig en mer fantastisk inramning för en 
sommarkonsert med Gyllene Tider. Det finns inte många 
platser i länet som klarar att ta emot så här stor produktion. 
Det kommer att bli en dundershow med alla deras hitlåtar.

Gyllene Tider intar Ronneby Brunnspark  
fredagen den 19 juli – mitt under bandets 
kombinerade jubileums- och avskedsturné. 
Förra gången popbandet gästade Brunns-
parken sattes det publikrekord på 11 868 
som ännu står sig. 

Intresset är otroligt stort. Bandet 
har en gränslös publik och drar 
åskådare i alla åldrar.”

ROBIN ÅKERMAN, PARAPLY PRODUKTION

publikrekord?

klar

Per Gessle

DAGS FÖR
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 7 haven

härliga
Skärgårdstrafiken i Ronneby drar igång sin något förlängda 
säsong med specialturer under midsommarhelgen. Från 
måndagen den 24 juni kör sedan M/F Astrid enligt den nya 
tidtabellen som gäller till och med den 18 augusti.  

– Det blir tre dagliga turer och en utökad tur lördag och 
söndag, säger Jan Johansson, produktions- och kvalitets-
samordnare på Blekingetrafiken, som driver skärgårdstrafiken 
på uppdrag av Ronneby kommun.   

M/F Astrids ordinarie rutt från Ronneby resecentrum 
omfattar stopp vid sevärdheter som Brunnsparken och 
sköna strandhugg som Aspan, Ekenäs och Karön. Mot 
veckoslutet tar hon ut svängarna ytterligare och angör 
även Harön.

Ombord kan passagerarna använda egna hörlurar eller 
låna headset för att få guidning längs färden. Information 
om sevärdheter och historiska händelser finns på svenska, 
engelska, tyska och danska samt på lätt svenska för barn.      

På lördagar och söndagar fungerar M/F Astrid även som 
skyttel från bryggan vid Ronneby resecentrum till Ronneby-
hamn, för dem som vill hoppa på Kustlinjen som i sin tur 
knyter samman Karlshamn, Ronneby och Karlskrona.

Fullständig tidtabell finns  
på blekingetrafiken.se

Följ med till Saint-Barthélemy i Västindien och Viborgs 
redd i Finska viken! Till onsdagarnas stadsvandringar, med 
skådespelare från Ronneby Folkteater, läggs i år saltstänkta 
skrönor på Möllebackagården på torsdags- och fredags-
kvällarna.   

– Vi ska berätta om Johan af Puke som gjorde en otrolig 
karriär inom flottan, säger Håkan Robertsson, verksam-
hetsledare på Folkteatern. 

Vandringar med kunnige guiden Anders Johnsson och 
dramatiserade inslag av ett dussintal skådespelare har 
blivit en kär tradition. Till utbudet läggs i sommar historien 
om Johan Puke som föddes i Ronneby köping 1751. Som 
liten levde han fattigt sedan hans far blivit avrättad efter 
en konspiration. Vid tio års ålder skrevs han in i skepps-
gossekåren och sedan tjänstgjorde han till sjöss för olika 
länder, innan han återvände till Sverige. Han var kapten 
ombord när Sverige skulle inta sin nya koloni Saint-Barth 
och ledde även det legendariska utbrytningsförsöket mot 
ryssarna när svenskarna var instängda i Finska viken. Han 
blev generalamiral, statsråd, greve, adlad till af Puke och 
chef för flottan.  

– Från hemmet i Göholm for han alltid i full galopp 
till Karlskrona i en vagn med fyra svarta hästar. Det finns 
massor att berätta om den gode Puke, säger Håkan.

ÄVENTYR PÅ DE

SKÄRGÅRDSTURER

NU STUNDAR

klar

Håkan Robertsson

Från stadsvandringen 2018
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När det nya handelsområdet initierades för drygt tre år 
sedan var många företagare intresserade, men ingen ville 
vara först ut. I och med de första etableringarna lossnade 
det. Nu är situationen den omvända: 

– Nu jagar vi inte företag längre. Vi sorterar intressean-
mälningar, säger Torbjörn Lind, näringslivschef i Ronneby 
kommun.

Viktigt tillskott
Hittills har omkring 150 nya arbetstillfällen skapats i Viggen-
området. När det är fullt utbyggt, omkring år 2022, för-
väntas antalet nya jobb ha stigit till 250. Det handlar främst 
om jobb inom handel och service, som ofta fungerar som 
viktiga dörröppnare till arbetsmarknaden för såväl ungdo-
mar som nyanlända i Sverige. 

Kommunen säljer nu ytterligare 17 000 kvadratmeter 
mark i området och har inlett ett detaljplanearbete för att 
frigöra 30 000 kvadratmeter till. Vidare anläggs dammar för 
effektiv hantering av dagvattnet och en liten parkmiljö.  

Ska gynna centrum
Läget mitt i Blekinge, mellan E22 och riksväg 27, har visat 
sig vara utmärkt. Cirka 20 000 fordon per dygn passerar 
området, vilket ger god exponering. Målet är dels att få fler 
från sydöstra Sverige att stanna till och handla i Viggen-
området, och dels att få dem att fortsätta in till centrum. 
Därför planeras även för fler nya verksamheter längs Karls-
hamnsvägen in mot Ronneby.   

Senast flyttade ELON och Wash World, som erbjuder prenumeration på biltvätt, 
in i sina nya lokaler. I juli är det premiär för hamburgerkedjan Max och i augusti för 
ELCOM. De följs av Järnia, Bilval i Blekinge och förrådshotellet Bra Förvaring. 

ViggenKRING
DET LYFTER

Utvecklingen har varit fantastisk. 
Nu planerar vi för en utökning  
av Viggenområdet.”
TORBJÖRN LIND, NÄRINGSLIVSCHEF  
I RONNEBY KOMMUN



– Vi är så lyckliga 
över att vara till-
baka i Ronneby.  
Vi trivs här. Det är 
ju här vi har vår 
dotter och våra 
barnbarn, barn-
barnsbarn och 
släkt och vänner. 

Margareta och 
Bo Steij har bägge 
passerat 70-års-

strecket. Även hos pigga och glada seniorer tar åldern ut 
sin rätt när det gäller höfter, knän och bil körning.  

– Nu har vi fått en handikappanpassad lägenhet. Vi 
slipper trappor och kan enkelt ta oss ut på uteplatserna 
på fram- och baksidan. Dessutom är området lugnt och 
skönt med en riktigt bra bussförbindelse, säger de nöjt.

24 nya marklägenheter
Möllan Fastigheter har färdigställt två av sina fyra nya 
hus i projekt Risatorp. Husen är gjorda för att smälta in 
i villaområdet som lockar med närhet till skog och sjö. 
När de två andra husen står klara i vinter innebär det ett 
välbehövligt tillskott på 24 marklägenheter som är särskilt 
utformade för att förenkla för äldre hyresgäster. Det finns 
inga trösklar, men gott om svängrum för rollatorer. 

– Det råder stor efterfrågan på den här typen av bostäder.  
Många äldre är färdiga med sina hus, säger Annette 
Svensson på Möllan Fastigheter. 

En länk i flyttkedjan
Tanken är att göra det möjligt för seniorer att välja ett bo-
ende som bättre passar deras behov och fas i livet. De ska 
inte behöva renovera villor och sköta om stora trädgårdar, 
eller sitta fast i lägenheter med många trappor och trånga 
balkonger. På så vis frigörs fler hus för barnfamiljer som 
bor trångt i lägenheter.  

– Vi ställer inga krav på att man ska vara 55 plus, men 
lägenheterna i Risatorp är byggda med seniorer i åtanke. 
Majoriteten av dem som flyttar in är i 70-årsåldern, säger 
Annette.

Möllan Fastigheter fortsätter att satsa lokalt.
– Vi tycker att Ronneby är vackert och bidrar gärna  

till ökad inflyttning, säger Thomas.

Ronneby
Äntligen

TILLBAKA I

Margareta och Bo Steij är bland de första 
seniorerna som flyttar in på Risatorp.

Margareta och Bo Steij sålde sin villa  
i Ronneby, men tvingades söka sig till en 
grannkommun för att hitta en funktionell 
seniorbostad. Nu, fyra år senare, gläds 
de åt att kunna flytta in i de nya senior-
anpassade lägenheterna i Risatorp.      



En nostalgisk tillbakablick på vackra gamla fordon som A-Fordar och 
GT-Mustanger, gamla träbåtar och motorcyklar samt mopeder. Som-
marens stora familjefest i Brunnsparken i Ronneby är Nostalgia Festival 
som hålls lördagen den 29 juni. Förutom fordon bjuder festivalen även 
på musikunderhållning och så utses Sveriges snyggaste bil. I den södra 
delen av parken arrangeras dessutom en stor veteranmarknad. Evene-
manget lockar tiotusentals besökare varje år. Se programmet och anmäl 
ditt fordon på nostalgiafestival.se/besokareCirka 400-600 äldre veteranbilar, mestadels 

amerikanare, kommer i år som vanligt att 
köra längs gatorna i Ronneby fredagen den 28 
juni. Ekipagen samlas vid Soft Center Arena 
(Kockumhallen) i Kallinge och rullar sedan 
mot Ronneby centrum. Vägen brukar kantas 
av tusentals besökare, som förutom att titta 
på bilarna, också har fikakorgar med sig. Det 
är föreningen Wild Wheels Kallinge som har 
arrangerat evenemanget sedan 2006. Festi-
valen bara växer och växer. Förra året lockade 
den cirka 10 000 besökare.

RONNEBY NU  
– näringslivsmässan  
för hela familjen
När: Söndagen 25/8, klockan 8–17
Var: F 17 i Kallinge

Näringslivsmässan Ronneby NU kommer i år att vara en del av  
Försvarsmaktens Flygdag där cirka 75 000 besökare väntas. Ronneby  
kommun kommer att ha en stor utställningsplats och informera om 
Ronneby, vad som är på gång och kommunens olika verksamheter. 
Flygdagen är främst till för Försvarsmakten som kommer att visa 
upp sina flygplan, men är också ett ypperligt tillfälle för Ronneby 
kommun att visa upp vad man har att erbjuda och locka nya invånare 
med som till exempel satsningar på näringsliv, skola, förskola, 
företagsetableringar och byggnationer.

Lördagen den 18 maj är det återigen dags 
för Bräknetrampen, cykelarrangemanget FÖR 
ALLA. Bräknetrampen är ett evenemang för alla 
åldrar, och alltifrån elitcyklister och moutain- 
bikare till familjer med små och stora barn 

samt funktionsnedsatta. Starten går från Hoby 
Ekbacke i Bräkne-Hoby. Förutom cykling bjuds 
det på utställare och underhållning i Hoby  
Ekbacke. Se loppets olika distanser och anmäl 
dig på braknetrampen.se 

Redo för Bräknetrampen?

Lördagen den 31 augusti går startskottet för Runneby, Ronnebys populära stads-
lopp. Du väljer själv bland sex olika distanser. Kanske nöjer du dig med att satsa 
på den 5,5 kilometer långa Åttondelsmaran eller utmanar du dig själv med ett sex 
timmar långt Ultralopp? Nyheter för i år är Maraton på 42,2 kilometer och Run-
newalk, där du promenerar minst 2 kilometer i en fantastisk miljö i Brunnsparken. 
Läs mer och anmäl dig på runneby.se

SPRING VIDARE I RUNNEBY!

WILD CRUISING FESTIVAL
LOCKAR TUSENTALS BESÖKARE

En nostalgisk 
     TILLBAKABLICK I RONNEBY BRUNNSPARK

I sommar och höst går det att se fiske-
magasinet ”Fiskedestination” på TV4 Play. 
Den femte säsongen har spelats in i Ble-
kinge där programledaren Johan Broman 
gör en roadtrip genom hela Blekinge och 
testar fiskevattnen. ”Fiske i världsklass”  
var programledarens eget omdöme efter 
att ha besökt Ronneby kommun. Besöket 
i Ronneby avslutades med en middag på 
Äggaboden. Receptet från den middagen 
hittas på tv4.se/köket.

FISKEDESTINATION FRÅN  
RONNEBY OCH BLEKINGE PÅ TV
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Lärorika möten

A lltifrån skatter och regel-
verk till kulturskillnader 
och barnuppfostran 
diskuteras på Affärscafé 
för kvinnor. Totalt är det 

32 kvinnor från SFI och Knut Hahn 
vuxenutbildning som under våren 
träffas en halvdag varannan vecka 
på Ronneby Business Center. En av 
dem är Nesrin Khalil. 

– Vi pratar och diskuterar. Jag har 
lärt mig jättemycket om hur det är 
att ha ett företag och om Ronneby. 
Det är väldigt roligt, säger hon.

Projektet har pågått sedan januari 2018 och har 
hittills lockat närmare 47 deltagare. Målet är att 
starta upp två nya grupper i augusti med tio nya 
träffar under hösten. Att samtliga är kvinnor har 
många fördelar.

– Det blir en mer öppenhjärtig dialog. Vi kan 
lyfta de frågor som vi har, oavsett om det handlar 
om vardagslivet eller företagande, säger Annika 
Grünfeld, verksamhetsansvarig och rådgivare på 
Nyföretagarcentrum.

Knyta kontakter
Projektet drivs av Ronneby kommun tillsammans 
med Arbetsförmedlingen och Nyföretagarcentrum. 
Under mötena får kvinnorna träffa olika kvinnliga 
föreläsare som antingen själva har startat och driver 
företag, eller som jobbar inom skola eller barn-
omsorg. Utöver föreläsningarna innehåller tema-
träffarna också inspiration och lärande i svensk 
företagskultur samt ett vardagsämne.

– Vi lyssnar av vad kvinnorna vill diskutera. På 
så sätt får de lära sig det de känner att de behö-
ver veta mer om. Tanken är att de ska träffa andra 
svenska kvinnor, bygga ett kontaktnät och sedan 
kunna använda oss som referenser när de söker 
jobb, säger Tina Tedenlid, verksamhetsledare på 
Ronneby Business Center och projektledare för 
affärscaféet.

Upptäcka valmöjligheter
Genom att lära sig om vilken väg andra kvinnor har 
tagit för att bli företagare, lär sig deltagarna också 
om alla valmöjligheter som finns, och att de alltid 
kan ombilda sig och skaffa ett nytt yrke.

– Jag läste ekonomi i Syrien och kom till affärs-
caféet för att se vad jag skulle kunna jobba med 
i framtiden. Nu vill jag utbilda mig till kock och 
antingen starta en egen restaurang eller jobba  
i skolan. Jag har inte bestämt mig än, säger Lamis 
Tlass.

På Affärscafé för kvinnor möts kvinnor för att lära  
sig mer om företagande, men också om Ronneby,  

det svenska samhället – och om varandra. 

Annika 
Grünfeld 
och Tina 
Tedenlid

Ibtesam Darwish, 
Nesrin Khalil och 
Lamis Tlass
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I
nvånarna i Ronneby kommun känner sig mer otryg-
ga än för tre år sedan. Detta trots att brottsstatisti-
ken inte visar något utöver det normala. 

– Folk blir inte mer utsatta för brott i dag än 
tidigare när det var väldigt bra siffror. Det är andra 

faktorer som gör att folk känner större otrygghet. Det kan 
bero på alltifrån ett folktomt centrum under kvällstid till 
ryktesspridning på sociala medier, säger Alexander Vujovic, 
kommunpolis.

Nytt arbetssätt
Trygghetsarbetet har intensifierats de senaste tre åren. 
Sedan i höstas används arbetsmetoden EST – Effektiv 
Samordning för Trygghet. Det innebär att representanter 
från kommunen, kommunpoliserna och Ronnebyhus träffas 
varannan vecka för att få en aktuell lägesbild och hitta 
gemensamma lösningar.

– Var för sig är vi aldrig tillräckligt kraftfulla för att göra 
skillnad. Men när vi slår ihop alla våra olika ”verktygslådor” 
blir det väldigt slagkraftigt. Då kan vi åtgärda problemen 
innan de hinner uppstå, säger Katarina Johansson,  
kommunpolis.

Alla kan hjälpa till
Ronnebyborna själva spelar en viktig roll för att öka trygg-
heten. Föreningar och privatpersoner kan ställa upp som 
nattvandrare och villaägare starta upp så kallad grann-
samverkan. 

– Vi måste göra saker tillsammans för att tryggheten 
ska öka. Det gäller även kommuninvånarna. Det kan räcka 
med att röra sig mer ute på stan eller hålla en positiv ton 
i sociala medier. Det finns mycket man kan bidra med, 
säger Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare på Ronneby 
kommun.

Trots låga siffror i brottsstatistiken känner sig Ronnebys invånare otrygga. 
Nu pågår flera olika samarbeten för att bryta den trenden. I det arbetet 

spelar Ronnebyborna själva en viktig roll.

SAMARBETE ÖKAR 

TRYGGHETEN 

Vill du veta hur du kan hjälpa till? 
KONTAKTA OSS!
Grannsamverkan
Katarina Johansson, kommunpolis, 010-562 00 06
Alexander Vujovic, kommunpolis, 010-562 00 05
Nattvandrare
Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare, 0457-61 89 66

Katarina Johansson, 
Bibbi Rönnlund och 
Alexander Vujovic 
på patrull
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eportal.ronneby.se

Självservicetjänsten för ansökan om 
ekonomiskt bistånd fick stort genom-
slag redan från starten tidigare i år. 
Denna typ av ansökan måste göras 
varje månad, så många välkomnade 
möjligheten att slippa skriva ut blan-
ketter att posta.  

– Vi kan ge snabbare svar och 
siktar på kortare handläggningstid. 
E-tjänsten skapar möjligheter för våra 
handläggare att lägga mer tid på att 
samarbeta med arbetsmarknadsen-
heten, Arbetsförmedlingen och andra 
för att coacha och hjälpa människor 
ut i studier eller till egen försörj-
ning, säger Ywonne Ödman, chef 
för försörjningsenheten på Ronneby 
kommun. 

Alltid tillgängligt
Det var 2017 som IT-chef Tobias 
Ekberg och kompani satsade på en 
samlad e-tjänsteportal på ronneby.se. 
Den gav en accelererande utveckling 
av e-tjänster. 

– Allt är enklare nu. Det är en väg 
in, e-tjänsterna är tillgängliga dygnet 
runt, året runt, och invånarna kan 
enkelt följa sina ärenden, exempelvis 

om de har skickat in ett medborgar-
förslag, berättar han.   

En del e-tjänster kräver inloggning 
med BankID, andra inte. Det som förut 
var blanketter att fylla i och posta 
på traditionellt vis eller lämna in på 
stadshuset, är nu e-tjänster som ut-
förs direkt över nätet. Det gynnar dem 
som vill sköta administrativa ärenden 
närhelst de önskar – eller ordna allt 
hemifrån gården. 

– Vi vill förenkla och effektivisera 
för både medarbetare och medborg-
are. Vi bygger nu Mina sidor så att alla 
ska kunna se alla sina engagemang 
gentemot kommunen på ett och sam-
ma ställe, säger Tobias.

Antalet e-tjänster på ronneby.se har snabbt ökat från elva 
till 42. Senast ut är e-tjänsten för ekonomiskt bistånd, som 
frigör resurser för proaktiva insatser.  

EXEMPEL PÅ ANDRA

e-tjänster
• Ansökan om skolskjuts
• Ansökan om bygglov
• Ansökan om ledig bostad 
• Nominering till kulturpris
• Ansökan om att sätta ut 

blomlådor.

EFFEKTIVA E-TJÄNSTER
skapar nya möjligheter

Känner du dig
      TRYGG
I RONNEBY?

MAGNUS  
ABRAHAMSSON  
49 år, Listerby

– Jag känner mig 
väldigt trygg i Ron-
neby. Jag har inte 
märkt av det man 

kan läsa i vissa sociala medier, att 
folk känner sig otrygga.

SADAF SADRI  
22 år, Ronneby

– Jag har sett  
saker här, men jag 
känner mig ändå 
trygg. Jag kommer 
från Iran, där känner 
man sig inte trygg. 

KOBRA AHMADI  
20 år, Ronneby

– Jag har hört 
jättemycket om 
saker som har hänt 
i Ronneby, men det 
är ingenting som 

jag själv har varit med om.

VIVI-ANN FALK  
79 år, Ronneby

– På kvällstid 
känner jag mig 
inte trygg. Det har 
ju hänt mycket 
här på stan, så jag 
går inte själv ute på kvällen.
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Tosia Bonnada´n

Antikrundan

Nostalgia Festival

Sillarodden

För mer upplevelser och evenemang: 
visitronneby.se

12-14 juli

3 september

29 juni

15 juni

Gyllene Tider
19 juli

Upplev Ronneby

SKOGSTOKIG Höstglöd
6 juni 31 juli 27-29 september

Flygdag 
25 augusti

Runneby
31 augusti

Familjefesten 
11 juli

BYAFESTEN I HOBY

 Landsbygden 
levererar

 Evenemang



Ronneby Musikförening firar 20 års-jubileum i år. 
Bemärkelseåret uppmärksammas genom särskilda 
jubileumskonserter. Först ut var TV-kändisen 
LaGaylia Frazier som uppträdde tillsammans med 
organisten Pierre Swärd Trio. Även hemmasonen 
Jan Lundgren har spelat, denna gång tillsammans 
med kammarorkestern Musica Vitae.

– Vi hoppas kunna arrangera fler jubileums-
konserter i sommar och höst, säger föreningens 
bokare, Bosse Johansson.

Det mest utmärkande hos Ronneby Musikföre-
ning är att de arbetar med alla musikstilar allt –
ifrån stråkkvartett till hårdrock. Föreningen är också 
känd för sina bluesspelningar på musikklubbar 
som Ronneby Café & Matsal och Brunnscaféet.

– Vi har inga planer på att lägga av. Vi har en 
ny, ung styrelse som vill arbeta vidare i minst  
20 år till, säger Bosse.

Den 12–14 juli är det dags för Tosia Bonnadá n, en av 
Sveriges största och mest kända marknader. I år fyller 
marknaden dessutom 170 år. Det kommer att firas lite 
extra med matmarknad, hantverksmarknad, vanlig 
knallemarknad, tivoli och underhållning för besökar-
na. Barnens Tosia är både på lördagen och söndagen i 
Rådhusparken med aktiviteter för hela familjen.

Efter förra sommarens extrema torka infördes bevattningsförbud 
i Ronneby kommun. Det var också låga grundvattennivåer. Inför 
sommaren 2019 har Ronneby kommun höjt beredskapen och 
köpt in egna vattentankar för närmare en halv miljon kronor och 
sammanställt en nödvattenplan. Kommunen uppmanar dessut-
om medborgarna att vara sparsamma med vattnet och tänka på 
att vattentillgången inte är oändlig.

Johannishus bryggeri är ett gårdsbryggeri på Johannishus 
Gods. Till sommaren är förhoppningen att ölproduktionen 
ska vara igång. Tanken är också att gårds bryggeriet  
så småningom ska ta emot besökare. Bryggeriet  
kommer att brygga öl på egna råvaror i så lång  
utsträckning som möjligt. Vatten tas från egen  
källa och kornet som ska bli malt odlas på godsets  
egna ägor. Godset har dessutom en liten humlegård.  
Bryggeriet kommer att brygga ett flertal olika öl,  
med fokus på rustika ales, så kallade "Farmhouse  
Ales".  Läs mer på johannishusbryggeri.com 

RONNEBY MUSIKFÖRENING 
FIRAR 20 ÅRS-JUBILEUM

VATTENKRISEN 
ÖKADE MEDVETENHETEN I RONNEBY

Gårdsbryggeri 
PÅ JOHANNISHUS GODS

Jan Lundgren är en flitigt anlitad artist som medverkat 
många gånger hos Ronneby Musikförening

EU-valet 2019

26 MAJ

Snart dags
att rösta i EU-valet

Den 26 maj är det EU-val. För dig som bor i Ronneby kommun 
är det möjligt att förtidsrösta på samma platser som förra 
året, det vill säga samtliga filialbibliotek, Björklidens trygg-
hetsboende, Soft Center och Ronneby Stadshus. På valdagen 
är det öppet i 22 olika lokaler, 19 vallokaler samt tre röstnings-
lokaler. I röstningslokalerna kan alla rösta oavsett vart de är 
folkbokförda – enda kravet är att röstkortet medtas (detta för 
att rösten ska kunna skickas till rätt vallokal, oberoende var  
i Sverige du bor). Vallokalerna samt Stadshuset har öppet 
klockan 8–21 medan röstningslokalerna Bräknegården och 
Eringsboda skola har öppet klockan 10–18.

EVENEMANGET SKOGSTOKIG FÖR HELA FAMILJEN
Den 6 juni är det dags för familje-evenemanget Skogstokig på  
Gölabacken i Eringsboda. Det bjuds på: musikunderhållning  
för hela familjen, olika aktiviteter för barn, grill och servering  
av sillstugan samt försäljning av knallar och hantverkare. 

Tosia Bonnada ń

FIRAR
170 ÅR
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Trevlig läsning!
Tyck till om Ronneby Magasinet.

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

kommun på Facebook eller mejla till  
kommunikation@ronneby.se

tel. 0457-61 80 00, ronneby.se

Följ oss på:




