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2019 blev det år Bygd i Samverkan firade 20 års 

jubileum men också 5 årsjubileum av 

verksamheten i kulturhuset. 

 

Tidigt våren 2019 diskuterades i styrelsen att det var 20 år sedan föreningen bildades i form av 

Byn på Nätet och Erika von Buxhoeveden som bildade kulturgruppen sa att det var 5 år sedan 

Bygd i Samverkan flyttade in i bygdens gamla kommunhus. Sagt och gjort. Vi skulle fira 

jubileum och det ville vi göra bra.  Vi gjorde det två gånger om. En av anledningarna till detta 

var att vi i Bygd i Samverkan ofta inte hunnit med att fira. När det ena samhällsengagemanget 

slutförts så har det stått ett nytt och väntat. Alla har pekat på Bygd i Samverkan när det hänt 

saker i bygden och det behövts någon stark kraft att ta tag i frågorna.  

 

20 årsjubileet.     Lördagen den 19 oktober inbjöds medlemmar och aktiva i föreningen 

tillsammans med representanter från övriga landsbygden för att fira föreningens 20 årsjubileum 

tillsammans med ordförande Åse Classon i Hela Sverige ska leva, Länsbygderådet i Blekinge 

genom ordförande Bengt Grönblad och Ronneby kommunbygderåd genom ordförande Helena 

Carlberg Andersson med flera utomstående gäster.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 årsjubileet. 

Det bestämdes äga rum lördagen den 31 augusti. Tanken var att göra det i form av ett 

utomhusarrangemang med mottot konst utomhus. Vi invånare i Bräknebygden skulle på en cirka 

10 meters tavla få måla eller skriva vår egen framtid 

Kulturhuset invigdes i maj 2014. Det var Nils Ingmar Thorell (fritids- och kulturnämndens 

ordförande) som klippte bandet och invigde 

Bräknebygdens Kulturhus – vilket lyckokast 

detta skulle visa sig bli för Bräkne-Hoby och 

Bräknebygden! De senaste fem åren har det 

varit flera tusen besökare och fullt med 

aktiviteter i huset.  
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Bräknetrampen 

 

Arbetet med Bräknetrampen startade som vanligt på hösten året innan trampen, alltså hösten 2018, och vi har 

några möten innan jul. Efter nyår började det verkliga arbetet, då vi hade möten både med Bräknetrampens 

”AU” (den så kallade SMILP-gruppen) och hela styrgruppen, där även sträckansvariga ingår. Totalt 20 möten. 

Dagen före Bräknetrampen träffas vi alltid samtliga inblandade som ska jobba med arrangemanget dagen efter. 

Detta för en sista genomgång att allt är förberett och klart.  Styrgruppen hade dessutom en utvärderingsträff 

efter genomförd tramp. På hösten en utvärderings- och återträff för samtliga som jobbat ideellt för 

Bräknetrampen. 

Två gånger under våren hade vi pressinformation som resulterade i reportage i tidningarna. Vi hade även 

annonser i flera olika tidningar under våren. 

Bräknetrampens SMILP består av Staffan Håkansson, Maj Månsson, Ingegerd Linden, Lisbeth Eriksson och Peter 

Holmström. Ansvariga för sträckorna: Kusttrampen: Nils-Gunnar Johannesson och Carl-Anders Nilsson, 

Silpingetrampen: Yngve Svensson, Ådals/Hjälmsatrampen: Ingegerd Linden med stöd av scouterna, Elittrampen: 

Staffan Håkansson, MTB: Johan Söderlund. 

 

Det osäkra vädret innan Bräknetrampen gjorde att deltagarantalet inte återigen slog rekord, men på dagen för 

trampen var det perfekt cykelväder, stämningen var hög och vi upplevde glada och nöjda deltagare vart vi vände 

oss. Rekordmånga hade dock samlats i Hoby Ekbacke på eftermiddagen för att umgås, äta, lyssna på musik och 

till sist vara med om utlottningen av de högsta vinsterna - även de rekordmånga i år. 

 

En av nyheterna 2019 var att Bräknetrampen kunde erbjuda en eldriven trehjuling för de som behövde. Se bilden 

nere till vänster. Peter Holmström hade sökt pengar på olika håll och en stor del av cykeln betalades av 

Parasportförbundet. Vi har tidigare haft en inlånad sådan, men nu har vi en på plats. Denna kommer vara 

placerad i Bräkne-Hoby året runt, så vem som helst kan låna den utan kostnad. Nuvarande placering är i Lindebos 

garage. 

Ingegerd Linden Samordnare för Bräknetrampen 
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BRÄKNE BYAFEST ONSDAGEN DEN 31 JULI 2019. 

Förarbete 

Efter att vi i Scoutkåren beslutat att ta över arrangerandet av Bräkne 

Byafest, startade arbetet med ett möte med föregående arrangörer. 

Det var ett krävande arbete för oss tre, Stefan Rehberg, Ulf 

Håkansson och Marcus Svensson, som initialt var de enda som 

arbetade med proje ktet. 

Det skulle sökas tillstånd hos Kommunen, Länsstyrelsen och Polisen. 

Häradsvägen skulle stängas av och Länstrafiken skulle kontaktas för 

att ändra rutten på busstrafiken den aktuella dagen. Ny hemsida 

upprättades. Sponsorer, 120 marknadsknallar, föreningar, artister 

och utställare bjöds in. Vidare skulle allt marknadsföras via sociala 

medier samt genom Visit Blekinge och Landsbygds tv. Det sattes 

även upp affischer runt om i kommunen. 

 Eftersom vi inom Scouterna arbetar för FN:s globala mål, var det en 

självklarhet att ha detta som genomgående tema för hela 

evenemanget och att hålla föreläsningar i ämnet. Vi samarbetade 

med Kultur och fritidsförvaltningen, genom att bjuda in de med sitt 

projekt, sommar kul, med hoppborgar. Stort samarbete även med 

Bygd i samverkan. 

Genomförande Den aktuella dagen var vi 15 personer som 

arbetade med allt ifrån uppställning av marknadsstånd, partytält, 

checka in marknadsknallar, till att ta emot artister. Dagen flöt på bra. 

Uppskattningsvis var antalet besökare ca 4000. Det såldes närodlade 

grönsaker, hemsydda och stickade barnkläder, Bräkne-Hoby 

församling var på plats och berättade om sin verksamhet, likaså PRO, 

SPF och andra föreningar. Utställare med solcellsladdare till 

mobiltelefon, energirådgivare med solceller m.m. Artisterna spelade 

på scenen i Svenmanska parken. Det såldes sillamackor, taihmat, 

grillades korv och kött och gräddades våfflor. Barnens förväntningar 

på Filiokus Fredrik var stora, när han gick upp på scenen. Han 

levererade med bravur. Både barn och vuxna blev väl underhållna av 

honom. Alla besökare, utställare och marknadsknallar vi pratade med 

var nöjda med dagen.  

Stefan Rehberg och Ulf Håkansson 
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Aktivitetsgruppen i Svenmanska parken.  
 

Svenmanska parken har skötts av en grupp av 18 frivilliga medlemmar från Bräkne-Hoby 

trädgårdsförening, Sällskapet trädgårdsamatörerna i 

samarbete med Bygd i Samverkan och Ronneby kommuns 

parkavdelning. Vi har haft 21 skötseltillfällen under 2019 och 

det blir 725timmar. 

Dessutom har vi vid arbetstillfällena fått hjälp av BIS 

arbetslag som leds av Stefan Rehnberg.  

Det är ett projekt som är mellan Ronneby kommun, Bygd i 

Samverkan och de två trädgårdsföreningarna. Projektledare 

är Eva och Roland Gustafsson som även ger oss utbildning 

vid skötseltillfällerna om växter mm. 

Under växtsäsongen träffas vi arbetar och planerar för 

parkens framtid varannan måndag eller efter behov. Vi 

planterar nya växter och träd och flytta om växter vid behov. 

Fyller på ny jord, rensa ogräs klipper buskar, häckar, kantskär 

gräsmattan mm så parken ska se fin ut och utvecklas för varje 

år. Under juni - juli kom lite regn så det behövdes extra 

bevattning av ömtåliga växter i parken. 

Vi har även en utvecklingsgrupp som träffas några gånger under 

året och planerar tillsammans parkens utveckling. 

Under 2019 har mycket hänt i parken; dammen med belyst 
fontän restaurerades och en filosofgång i slänten grävdes under 
våren av Håkan Mattisson. Växttavlan placerades på västra 
sidan av Kulturhuset. Till jul belystes lönnarna vid dammen och 
en julgran från Tor och Kristina Wolgast sattes upp framför 
dammen.  
 
Evenemang i Svenmanska parken 

• Bräkne Byafest 

• Bräkne-Hoby Trädgårdsförenings Skörde- och 
växtmarknad och två musikkvällar 
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Kulturgruppen 

2019 har Kulturgruppen arrangerad 10 planerade utställningar med vernissage under året dessutom 

blev det en endagsutställning vid firandet av 5 årsjubileum i slutet av augusti. 

I april genomförde vi både en påskägg- och påskdekorationstävling i Kulturhuset som sedan mynnade 

ut i en mycket uppskattad utställning i biblioteket. Vinnaren utnämndes på skärtorsdagen. 

Under våren 2018 genomförde Kulturgruppen en studieresa till Skåne för att vidga blicken och 

utveckla möjligheter för förändringar i byn, skapa mötesplatser, speciellt för ensamma äldre personer.  

Tyvärr har vi inte kunnat utveckla tankarna på kulturcafé i biblioteket för att skapa mötesplatser enligt 

Skånes förebilder, eftersom annat prioriteras i Bräkne-Hobys bibliotek. Men studieresan gav många 

nya impulser, idéer och framtidsvisioner, som vi kan återkomma till i framtiden. 

I augusti genomfördes 5 årsjubileum för Kulturgruppens utställningsverksamhet och andra 

kulturaktiviteter. I samband med jubileumsfirande trycktes det upp en folder som beskriver 

Kulturgruppens verksamhet under åren. Samtidigt som Kulturgruppen tittade 5 år bakåt, ville vi lyfta 

blicken framåt vad kommer att hända de kommande 5 år. Därför hade vi en 2 x 5 meter lång vit bildyta 

i Svenmanska parken, där alla bybor och gäster fick måla sin framtidsvision om Bräkne-Hoby.  Temat 

var ” Så här vill jag att Bräkne-Hoby ser ut om 5 år”.  Anders Bromé invigde jubileumsfirande och var 

första artist som målade på by tavlan. En jubileumsskrift trycktes upp med affischer från alla 

utställningarna under åren, ca 50 utställningar under 5 års tid.    

En workshop / målar helg genomfördes med akvarellmålning som tema under hösten och har givit 

mersmak för liknande kulturinslag i framtiden. 

Tankarna på musikkvällar med temat  “skivor till kaffet” återkommer vi till nästa år. Liksom tanken på 

en Hubertus Mässa med jakthornkoncert i samarbete med Svenska Kyrkan. 

I slutet av 2019 har Kulturgruppen inlett ett samarbete med Bräkne- Hobys Hembygdsförening. Vi 

kommer att genomföra gemensamma utställningar, föreläsningar och en bussutflykt under 2020. 

Kulturgruppen december 2019 

Ronneby kommuns kulturpris 2019 tilldelades Erika von Buxhoeveden för hennes fleråriga arbete med 

utvecklingen av Bräknebygdens och landsbygdens kulturhus i Bräkne Hoby samt hennes stora 

engagemang för att integrera nyanlända i 

den svenska kulturen.               Ola Pagels 
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Kulturhusgruppen 
 
Brandtrappa och skyltar. 

Efter avslaget på bygglovsansökan för brandtrappan började så småningom en placering av denna att 

ta form. Roland Gustavsson ritade ett nytt förslag. En ny bygglovsansökan lämnades in av BiS i april. I 

denna fanns också skylten ”Bräknebygdens Kulturhus” och informationsskylten för Svenmanska parken 

med. Bygglov beviljades i augusti. 

Skyltarna är nu uppsatta och brandtrappan är också monterad men arbetet med balkongräcket blir 

förmodligen klart först i januari 2020. 

Vägvisning till Kulturhuset/Svenmanska parken. 

Det är kommunen som ansöker hos Trafikverket. Frågan hänskjuts till BIS styrelse som får ta ställning 

till om ärendet ska drivas vidare. 

Turistinfo. 

Vi har haft turistinfo öppen dagtid mån-lör även denna sommar. En gymnasieelev har varit anställd att 

sköta öppning/stängning samt städning. 

För att få en uppfattning om många besökare turistinfon haft gjordes ett försök att installera 

passagelarm med räkneverk. Tyvärr gick det inte att få det att fungera. Det är därför mycket osäkert 

hur frekventerad turistinfon varit. En del broschyrer har dock tagit slut och påfyllnad har då gjorts. 

Räcke till källartrappan.  

Det har önskats att räcke med handledare ska sättas upp till den utvändiga nedgången till källaren. 

Efter kontakt med kommunens fastighetsavdelning (Michael Spångberg) fick vi omgående positivt 

besked. Räcket kom på plats under sommaren. Alla parter blev nöjda, då räcket är både funktionellt 

som estetiskt tilltalande- det passar väl till huset.  
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Integrationsgruppen 
 
Vi fick fortsatt förtroende från länsstyrelsen att bedriva ytterligare ett integrationsprojekt för 

asylsökande personer i kommunen. Tillsammans för en äkta integration 2019-05-31—2020-03-31 

Detta är en stor målgrupp som inte får ta del av samhällets resurser såsom SFI eller arbete. De behöver 

en aktiv och meningsfull vardag för att rusta sig för ett liv i Sverige. 

Just dessa saker erbjuder vi genom vårt projekt. Studier i svenska språket, språk caféer, utflykter, 

studiebesök, sammankomster av olika slag där man kan träffa svenskar och utveckla integrationen. 

Det har även blivit andra effekter av våra projekt genom åren tex. har vi asylsökande som själva 

bedriver studiecirklar samt är aktiva i olika föreningar. Det har även startats upp en kvinnoförening 

genom Erikas engagemang.                              

Under sommaren 2019 blev vi även 

beviljade medel från Ronneby kommun för 

att kunna erbjuda barn en meningsfull 

fritid under 5 veckor på sommaren för att 

kombinera med vårt projekt som riktar sig 

till vuxna.  

Vi anställde några ungdomar som 

aktiverade barnen medan deras föräldrar 

hade svenskundervisning här i Bräkne-

Hoby. De vuxna läste svenska i olika former tillsammans med volontärer på kulturhuset samt hade 

praktiska övningar såsom att baka svenska kakor, laga viss mat. 

Vi avslutade dessa veckor med 8-kamp i Ekbacken och där serverades arabisk mat som avslutning 

                 

 

 

 

 

 

 

Stort tack vill vi rikta till alla våra sponsorer och samarbetsparter under året, samt alla volontärer som 

har varit delaktiga! 
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Bräknebygdens Kulturpris 
 

Tilldelades i år Per Åke och Ylva Foglert lärare på Blekinge Folkhögskola 

De fick priset för sitt mångåriga arbete med att utbilda elever på Blekinge 

folkhögskola i textil och konst. 

Bräknebygdens kulturpris har funnits sedan 2015 och delas ut av vår förening Bygd i 

Samverkan. Tidigare pristagare är Strångamålarevyn, Klas Wennerberg, Mats 

Harrysson samt Eva och Roland Gustavsson. 

Tillsammans har Ylva och Per-Åke utbildat över 1500 elever inom konst och textil. I 

motiveringen förs det bland annat fram att deras över 100 utställningar synliggjort 

och marknadsfört Bräknebygden. 

 
Vandringsgruppen 

 
Gruppen bildades år 2018 och varit igång i 16 månader. I slutet av 2019 infördes ett nytt 
rapporteringssystem att lämnas till Brottsförebyggande rådet veckovis.  
Rapporten innehåller 6 punkter som rapporteras: 

1. Skadegörelse.  

2. Incident mot anställd. 

3. Otrygg plats. 

4. Otrygghetsskapande samling personer.  

5. Annanotrygghetsskapande aktivitet som att rapportera bråk, våld, rån, inbrott och 
droghantering. 

6. Rapportera kommande arrangemang. 

Vandringsgruppen har varit inbjudna av LIONS, PRO, SPF och Bygd i Samverkan för att informera om 
sin verksamhet.  
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Tandvårdsgruppen 
 
I februari månad läser vi i Blekingeposten att svårigheten med att rekrytera personal till den allmänna 
tandvården i länet kan innebära stängning av kliniker. 
En klinik som har få patienter och som man har svårt att rekrytera personal till är Folktandvården i 
Bräkne-Hoby. Blekingeposten säger också att tandvådsförvaltningen i sitt planeringsunderlag skriver 
att ”Framtiden för kliniken i Bräkne-Hoby är tveksam”, och att det är svårt att rekrytera tandläkare.  
Av denna anledning inbjöds ordförande i tandvårdsnämnden Karin Nordvall och regionrådet Lars 

Karlsson till vårt årsmöte för att klarlägga andemeningen i dessa tankegångar.  Detta var viktigt 

eftersom rykten florerade om en eventuell kommande nedläggning. Vid årsmötet bekräftades att en 

utredning skulle komma till stånd men inget mer. För att lyssna till områdets invånare startade Bygd i 

Samverkan en informationskampanj och namninsamling för fortsatt tandvård i Bräkne-Hoby.  

Föreningen fick in mer än 2000 namnunderskrifter. Bräknebygdens invånarantal är 3 000 personer.  

 Parallellt skapades en tandvårdsgrupp som fortsatte att informera sig och följa frågans fortsatta 

hantering. Ett otal möten och kontakter 

med tandvården ägde sedan dess rum. 

Utredningen försenades vid ett flertal 

tillfällen och arbetsgruppen fick succesivt 

förändra sin strategi efter ändrade 

förhållanden.  

Så småningom förstod vi att politikerna 

tagit intryck av all den opinionsbildning 

och argumentation Bygd i Samverkan 

tillsammans med hela befolkningen i 

västra kommundelen presenterat.  

Den 8 oktober kom besked att en 

nedläggning inte var aktuell utan snarare en utökning med specialisttandvård för tandreglering i ett 

kortare perspektiv tom 2022. Detta har bekräftats i kommande års verksamhetsplan vid 

tandvårdsnämndens sista möte den 16 december 2019.  

Stort tack för alla invånares engagemang i denna fråga. Partipolitiker har bekräftat att bygdens 

opinionsbildning och engagemang har påverkat beslutet. Anledningen är också att Region Blekinge 

genom utredningen kommit till insikt att den moderna tandvårdskliniken i Bräkne-Hoby är en tillgång 

för hela den bedrivna tandvården i Blekinge. Läget mitt i i Blekinge vid E 22 och järnvägsstationen är 

naturligtvis också oerhört väsentligt. 

Det är nu viktigt att vi fortsatt engagerar oss tillsammans med hela vårdcentralens personal för att 

hitta former för fortsatt tandvård och läkarvård även efter 2022 i Bräkne-Hoby. Det finns så många 

positiva faktorer att utveckla för att motivera fortsatt verksamhet vid vår fina vårdcentral. Den utgör 

en av flera viktiga inslag för Bräkne-Hobys utveckling.  
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Arbetsgruppen Attraktiv landsbygd 

 

Alla röjningar i alla områden (Järnavik, Saxemara, Bräkne Hoby 
däribland Pestkyrkogården) är färdiga; röjningsarbetet som utförts har 
varit av hög klass vilket har kommenterats av personer i området med 
egen kunskap i röjning. Även alla byggverksamheter (bl.a. grillplatser, handräcken 
och spänger) är färdiga; I december har arbetslaget varit på studiebesök på företag 
som kan vara potentiella arbetsgivare och göra underhållsarbeten. De nyanlända 
fortsätter följa språkundervisningen hos Annette Nilsson i Kulturhuset. Under tiden har 
projektgruppen skrivit en ansökan till Arbetsförmedlingen för att fortsätta projektet under 
2020. Önskemålet var att förlänga projektet till och med augusti 2020. Ansökan om 

försköningsmedel är också beviljade. 
Tyvärr fick vi så småningom besked att 
Arbetsförmedlingens projektverksamhet 
upphört. Efter många timmars arbete 
har vi nu från den 1 mars 2020 ett nytt 
arbetslag genom Arbetsmarknads och 
Integrationsenheten på Ronneby 
kommun och det ända till den 31 
december 2020 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grillplats vid Näset i Järnavik 

BLT gör reportage vid Ekfors Dönhult  

Vandringsleden mellan Ekfors till 
Dönhult 

Spång mellan Järnavik och Svalemåla  Landskapsvårdsarb. vid fortet i Garnanäs  

Saxemara nyrestaurerade yttre badplats        
före restaurering 

 

Saxemara nyrestaurerade yttre badplats 
efter restaurering 
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Styrelsens ekonomiska verksamhet 2019 

I bilaga bifogas den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2019 med resultatrapport och 

balansrapport. Genom att styrelseledamöterna undertecknar verksamhetsberättelsen godkänner 

också styrelsen den avlämnade redovisningen för föreningens ekonomiska verksamhet. 

 

Bräknebygdens Kulturhus användning av Bygd i Samverkan och dess 

medlemsföreningar samt som bibliotek mm. 

De lokaler i Bräknebygdens Kulturhus som Bygd i Samverkan disponerar har använts i mycket hög 

utsträckning till följande ändamål: 

Föreningsmöten av olika slag: Styrelsemöten, konst, handarbete, bridge, integration, yoga samt olika 

slag av möten i Bygd i Samverkans aktivitetsgrupper mm. Totalt cirka 300 användningstillfällen i likhet 

med föregående år.  I lokalerna har också 10 konstutställningar arrangerats under året. Bygd i 

Samverkans integrationsprojekt, arbetsmarknadsprojekt, verksamhetsadministration och bas för 

självbetjäningsservice åt biblioteket har haft sitt kontor i kulturhuset samt sköter en obemannad lokal 

turistinformation med Landsbygds TV. Där finns också möjlighet till hjälp när Bygd i Samverkans 

personal finns på plats.  

Bygd i Samverkan bemannar med ideell arbetsinsats bibliotekets självservice varje tisdag mellan 13.00 

– 17.00. 

Bräknebygdens Kulturhus inrymmer också ett mycket välsorterat bibliotek, med möjlighet till Wifi. Här 

arrangeras också bokcaféer, sagostunder. Under bibliotekets öppettider har Bygd i Samverkans 

konstutställningar varit öppna med ingång genom biblioteket. Biblioteket har också varit öppet i 

samband med Bräknetrampen, Byafesten och Skördemarknaden.  

Slutligen det finns en ömsesidig strävan att utveckla det påbörjade samarbetet i det gemensamma 

Kulturhuset.  

Övriga aktiviteter 

• Föreningen har haft 10 styck protokollförda styrelsemöte, ett medlemsmöte i Ekfors den 

6 maj samt en heldags planeringsdag lördagen den 9 november för planering av 

föreningens framtida verksamhet och inriktning. 

• Ordinarie årsmötet avhölls måndagen den 25 mars på Blekinge Folkhögskola. 

medlemmar.  
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• Den 9 maj arrangerade Bygd i Samverkan årets städning av byn inför Bräknetrampen och 

sommaren. Cirka 40 personer vuxna och barn deltog. 

• Under 2019 har Börje Andersson och Fritz Olsson skött flaggning vid årets flaggdagar vid 

Bräknebygdens Kulturhus och Södra infoplatsen. 

• Under verksamhetsåret har frågorna i styrelsen förberetts av styrelsens under 10 styck 

möte i Arbetsutskottet som utformat dagordningen till styrelsemötena.  

• Arbetet i föreningens aktivitetsgrupper har under året fungerat bra och ytterligare 

utvecklats. Detta har medfört att det direkta arbetet med bygdens aktiviteter och 

gemensamma platser numera till allra största delen leds och utförs av 

aktivitetsgrupperna. 

• Ett nytt arbetssätt för att informera styrelsen om vad som sker i aktivitetsgrupperna har 

prövats. Informationen från aktivitetsgrupperna har under året rapporterats genom mail 

till Cecilia Broad inför varje styrelsemöte.  

• Kulturgruppen och Bräkne Byafest fick för 2019 verksamhets- respektive 

arrangemangsbidrag av Ronneby kommun. 

• Under året har Ronneby kommun investerat i ny brandtrappa vid Bräknebygdens 

Kulturhus samt nytt räcke till källaren.  Bygd i Samverkan har genom försköningsmedel 

finansierat skylten Bräknebygdens Kulturhus och informationstavlan. Genom initiativ och 

planering av Bygd i Samverkan sökte och fick Ronneby kommun medel från Länsstyrelsen 

för renovering av dammen i Svenmanska parken och iordningställande av filosofgången i 

slänten mot Häradsvägen. 

• Bygd i Samverkan i samarbete med Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening och 

Hoby Företagarförening har tagit fram ett förslag till ny julbelysning som skickats till 

Ronneby Kommunbygderåd. Ronneby kommun kommer under 2020 finansiera och sätta 

upp detta i 7 av Ronneby kommuns byar.  

• Under året har Bygd i Samverkan anskaffat en A 3 färgskrivare.   
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Bygd i Samverkans föreningsmedlemmar har varit: 

Hoby Företagarförening  Bräkne-Hoby LRF avdelning 
Bräkne-Hoby samhälls-  Bräkne-Hoby Församling  
och hembygdsförening  Bräkne-Hoby Norra samhällsförening 
Mörtströmmens Fiskevårdsförening Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening 
Hoby GIF Hobyskolan  
Blekinge Folkhögskola Blekinge Naturbruksgymnasium  
PRO Bräkne-Hoby Rid och körsällskapet Sporren 
Bräkne-Hoby Trädgårdsförening  Trädgårdsamatörernas Blekingekrets 
SPF Seniorerna  Bräkne-Hoby scoutkår 

Järnaviks Skärgårdsförening                                 Backaryds samhällsförening 

Backaryds Sportklubb                                                         Föreningen Hoby Ekbacke 

Backaryd Vägars Samfällighet 

Bygd i Samverkan har också under året fått 42 nya 

personmedlemmar.  

 
Styrelsen, revisorer och valberedning i Bygd i Samverkan under 2019. 
 
Vår mångåriga styrelsekamrat Kristina Rubér har under året sorgligt lämnat oss, och vi sänder henne 
en tanke och stort tack för sitt ideella engagemang i vår förening.   
 
 

Styrelseledamöter valda till årsmötet 2020 Johnny Magnusson, Erika von Buxhoeveden, Jenny Ryberg, 
Roland Gustavsson, Kristina Wolgast och Stefan Rehberg 
Styrelseledamöter valda till årsmötet 2021 Kristina Rubér, Gerd Nielsen, Björn Rosspher, Cecilia 
Broad, Ninni Norberg Pfeifer och Aline Nysingh  
Styrelseordförande vald till årsmötet 2020 Ola Pagels  
 

Adjungerade styrelseledamöter har varit: Peter Dacke och Jan Fälteke 
 

Styrelsens arbetsutskott: Ola Pagels, Björn Rosspher, Gerd Nielsen och Jenny Ryberg 

Revisorer och ersättare:  Birgit Ryberg och Hasse Knutsson revisorssuppleant Eivor Johansson 

Valberedning Sammankallande Birger Svensson övriga ledamöter Birgitta Steneld, Åke Persson. 
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Avslutningsvis vill styrelsen allra först tacka sina föreningsmedlemmar och 
personmedlemmar för allt stöd under det gångna verksamhetsåret. Styrelsen vill också 
tacka alla i bygden enskilda personer och företag för allt det ideella arbete som lagts ned för 
att utveckla och marknadsföra vår bygd. Vi vill samtidigt tacka Ronneby kommun och 
Länsstyrelsen för gott samarbete och de investeringar som utförts i Bräknebygdens 
Kulturhus och i Svenmanska parken. Vi vill också tacka Ronneby Kommunbygderåd och 
Ronneby kommuns Landsbygdssamråd, myndigheter och organisationer för det fördjupade 
samarbetet som vuxit fram under året. Ett speciellt tack till våra sponsorer och 
projektfinansiärer som gjort det möjligt att vidareutveckla vår idé om samverkan i 
Bräknebygden. Till sist ett stort tack till alla i Bräknebygden, som medverkar till att bygdens 
goda rykte, som en plats där man hjälps åt och där det ständigt är nya aktiviteter på gång.  
 

Bräkne-Hoby den 7 mars 2020 

 
 
________________________ ______________________________ 
 Ola Pagels  Gerd Nielsen  
 
 
___________________________ _________________________________ 
Kristina Wolgast   Aline Nysingh  
 
 
___________________________ _________________________________  
Roland Gustavsson    Jenny Ryberg 
 
 
___________________________ _________________________________ 
 Johnny Magnusson  Erika von Buxhoeveden   
 
 
___________________________ ________________________________ 
Ninni Norberg Pfeifer Stefan Rehberg 
 
 
___________________________ ________________________________ 
Cecilia Broad Björn Rosspher 
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