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RonnebySlingor vid halvtid

med Sven Strandberg, Hallabro och Blomstrande
Bygden. Dessutom är ordföranden vid Ronneby

Inget är som vanligt. Men projektet
RonnebySlingor fortgår enligt plan och vi har nu
avverkat första halvleken och har just kickat igång
den andra

kommunbygderåd, Helena Carlberg Andersson, ofta
adjungerad.

Den här våren svepte en pandemi in över oss och
projektet. Med den följde svårigheter att jobba som vi
gjort förut. Pandemin orsakade stora konsekvenser för
människors hälsa och ekonomi världen över. Projektet
RonnebySlingor är inte förskonat.
Men vi har inte suttit och deppat utan jobbat på och
letat nya lösningar för att komma framåt.
Projektet RonnebySlingor har fått än större betydelse
för framtiden i dessa tider inte minst när vi talar
”hemster” som ett nytt begrepp.
Vi vill därför berätta var vi står med projektet efter en
halvlek och vad som är på gång i andra halvleken.

Till projektet är det också knutet ett arbetslag, där
arbetskostnaderna finansieras via ett
Arbetsmarknadsprojekt i samverkan mellan Ronneby
kommun och Bygd i Samverkan medan
materialkostnaden fås via RonnebySlingors egna
budget.

Ny landsbygdsutvecklare
Ebon Kajsajuntti slutade som landsbygdsutvecklare
2020-06-30.
Ny landsbygdsutvecklare är Daniel Granello. Han
jobbade tidigare som landsbygdsutvecklare i Region
Kalmar, bor i Karlskrona och började sitt arbete i
Ronneby den 21september.

Projektet finansieras av Ronneby Kommun och Sydost
Leader Projektet är tvåårigt och statades oktober
2019. Det genomförs i samverkan mellan Ronneby
kommun och Ronneby kommunbygderåd.
Fram tills nu har projektet leds av Ronneby kommun
med Ebon Kaisajuntti*som landsbygdsutvecklare och
projektansvarig samt med Ola Johansson som
operativ projektledare.

Nu har andra halvleken av projektet
RonnebySlingor börjat
Nu fortsätter arbetet med de 7 slingorna i projektet. Vi
ska göra färdigt inventeringarna så vi ser helheten och
vad vi ska satsa på.
Infabs offert har godkänts så deras tillverkningsarbete
har påbörjats
Vildmarksleden ska röjas klart, sedan jobbar vi oss
vidare till nästa slinga.

Arbetsgruppen
I projektets arbetsgrupp ingår även Tommy Kalmteg
och Bo Svensson, som representanter för
kommunbygderådet samt kommunens
samhällsföreningar. Roland Gustavsson och Bo
Svensson ansvarade även för förstudien tillsammans

Vi ska skapa en organisation som år tre är självgående
för driften. Ansvarar för marknadsföring, och
tillgänglighet av huvudslingan och dess underslingor.
Organisationen ska vara en hjälpande hand för
samtliga medlemmar i slingorna.
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Viktigt att etablera ett nära samarbete med
samhällsföreningarna, mellan kommunens funktioner
tex informationsenheten, underslingor som Blekinge
Pärlor och Blekinge Arkipelag baserat på
gemensamma processer för framtida kommunikation
och utveckling.

De föreslagna material och
marknadsföringskostnaderna som exemplifierats i
projektkalkylen specificeras under projektets gång och
att slutligt beslut tas i styrgruppen inför varje inköp och
verkställande.
Ronnebyslingor är ett projekt som lyfter landsbygden
och stadens smultronställen.
Ett projekt som ska ge Inspiration och längtan till
upplevelser i Ronneby kommun och dess landsbygd
”hjärtat av Sveriges Trädgård” .

Vi ska ta fram planer på hur vi ska marknadsföra
projektet på bästa sätt.
Vi ska sälja in och ansvara för genomförandet av
utbildningsinsatser. (vi ska ta fram vilka typer av
utbildningsinsatser som kan tänkas och vilka
målgrupper)
Vi ska ha byggt upp de marknadsföringskanaler som
behövs.
Inventera de sjöar som är aktuella och möjliga att
använda som bad, grillplats, rastplats samt tältplatser.
Ha ett mål på att få ihop ca 50 olika bad och/eller
rastplatser vid sjöar och vattendrag.
Ta fram mindre skyltar och infotavlor längs slingan.
Regelbunden skriftlig avrapportering kvartalsvis, hur
långt man kommit, genomfört, avvikelser från
projektplan, ekonomisk uppföljning, tillkommande
händelser eller förslag till förändringar i projektet.

Den viktiga styrgruppen
Där har vi med alla de instanser som är med under
detta projektet men även de som ska stå för skötsel,
underhåll och marknadsföring efter projektets slut,
träffas 1 gång i månaden.

Ta fram budgetunderlag för de kommande projektåren
samt den självgående driften

Ola Johansson, Projektledare, RonnebySlingor
Nye Landsbygdsutvecklaren Daniel Granello
Helena Carlberg Andersson, Ordf. Ronneby
kommunbygderåd
Anna Eriksson, Näringsliv, Visit Ronneby
Kristina Eklund, Teknik, Fritid och Kultur
Magnus Pettersson, Politiken
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Arbetsmarknadsprojektet Attraktiv
Ronneby Landsbygd
Arbetslaget med hög ambition
Allt praktiskt arbete med RonnebySlingorna har
genomförts av Arbetsmarknad- och
integrationsprojektet ”Attraktiv Ronneby landsbygd”
som leds av Bygd i samverkan i Bräkne-Hoby på
uppdrag av Kommunbygderådet.
Bygd i samverkan arbetsleder och administrerar ett
arbetslag bestående av nyanlända och
långtidsarbetslösa anvisade av Arbetsmarknads- och
Integrationsenheten i Ronneby kommun.
Att det aktiva arbete som bedrivits på landsbygden för
integration och arbetsmarknadsinsatser nu kan
permanentas.

Arbetslaget kompetensutvecklas och språktränas samt
utför sin arbetsinsats och praktik i de
försköningssatsningar Ronneby kommun utför och
som ingår i projektet RonnebySlingor i dess samhällen
och leder på landsbygden.

Ambitionen är att återuppta den tidigare visionen att
Ronneby kommun och dess landsbygd är hjärtat av
Sveriges Trädgård. Tidigare fanns Blomstergården på
landsbygden. Nu byggs det upp besöksmål som
Svenmanska parken, Eringsboda park, Saxemara
naturpark och ett besöksmål även i öst samt ett nät av
vandringsleder och övriga besöksmål och dess små
attraktiva byar i det återuppståndna hjärtat av Sveriges
Trädgård som komplement till Ronneby Brunn.
Genom arbetet med projektet RonnebySlingor över
hela kommunen är målet att Ronneby landsbygd får ett
permanent arbetslag för att arbeta med försköning av
Ronneby landsbygd.

Nyhetsbrevets redaktionsråd, Aline Nysingh,
projektledare Attraktiv Ronneby Landsbygd,
ansvarig utgivare, Ola Johansson, projektledare
RonnebySlingor, Stefan Rehberg, arbetsledare,
Attraktiv Ronneby Landsbygd, Ingegerd Linden,
Ola Pagels, Jan-Erik Ronneback, LandsbygdsTV, Bosse Svensson,SaxemaraSamhällsförening

Gemensamt nyhetsbrev för kommunbygderådets tre projekt, Landsbygds-TV
RonnebySlingor, Arbetsmarknadsprojektet Attraktiv Ronneby Landsbygd

LANDSBYGDS-TV
Vad är Landsbygds-TV?
Landsbygds-TV är TV-skärmar som finns på ett antal
platser runtom i Ronneby kommun. Det övergripande
målet med Landsbygds TV är att bättre marknadsföra
alla de aktiviteter och besöksmål som äger rum och
finns på Ronneby Landsbygd och därmed locka allt fler
besökare boende och företagare att uppleva och
komma till vår kommun och dess attraktiva
landsbygd. På skärmarna visas information främst om
sådant som händer utanför Ronneby stad. Det kan
gälla evenemang av olika slag, men även allt möjligt
annat som händer på landsbygden, till exempel i
föreningarna. Dessutom presenteras olika besöksmål.
Landsbygds-TV är naturligtvis en utmärkt kanal för att
informera om Kommunbygderådets två andra projekt
Attraktiv Landsbygd och Ronnebyslingorna.

Hur det började
Landsbygds-TV har egentligen funnits i Ronneby
kommun under många år. Fyra skärmar placerades ut
2014. Det blev Johannishus, Bräkne-Hoby, Backaryd
och Turistbyrån i Ronneby. Mats Harrysson gjorde
slingor med inslag av vad som händer på landsbygden
– helt ideellt en gång i månaden under många år.
Man tyckte dock att skärmarna fanns på för få platser
så Ola Pagels och Jan-Erik Ronneback fick idén att
göra ett EU-projekt av detta genom Kommunbygderådet, så man kunde få ut fler skärmar (16 st) och Mats
kunde få ersättning för det jobb han lade ner. Ronneby
kommun, med Tobias Ekberg (ansvarig för IT-enheten)
och Anna Eriksson (turism), blev projektägare. En
ledningsgrupp bildades med Ola Pagels och Jan-Erik
Ronneback och Ingegerd Linden som projektledare.
Mats Harrysson fortsatte med sitt betydelsefulla arbete
att göra innehållet som skulle visas på skärmarna.
Ronneby kommun sökte EU-projektet och fick det
godkänt i februari 2019, då hade vi redan planerat och
påbörjat arbetet.

Mats Harrysson, nyckelpersonen som fixar alla inslagen.

Jan-Erik Ronneback och Helena Carlberg, kommunbygderådet, och
Tobias Ekberg, IT-chef, visar gärna informationsskärmen som
placerats i Stadshusets foajé.

Det är meningen att innan projekttiden går ut i juni
2021 ska vi ha gjort följande:
*Hittat bra, fungerande platser att placera skärmarna
och fått dem på plats.
*Skapat en produktionsredaktion. Inspirerat bland
annat Kommunbygderådets medlemmar till att hålla
koll på vad som händer i deras region samt förse Mats
med material.
*Undersökt hur en vidareutveckling av projektet kan se
ut, tex genom telefoner, sociala medier mm.
*Undersökt hur projektet ska kunna leva vidare efter
projekttidens utgång, praktiskt och ekonomiskt.

En liten folder gjordes bland annat som skickades ut till Kommunbygderådets medlems-föreningar. Den innehöll information om
Landsbygds-TV och hur man skulle lämna material till Mats för
publicering. På sidan ett ser man den strategiskt placerade skärmen
i Backaryd. Vi kan skicka foldern till dig digitalt, om du önskar.
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En bit på väg

Kommande placeringar

I projektet har vi nu kommit så långt att vi har haft
träffar med Kommunbygderådets medlemmar. Vi
erbjöd oss att komma ut till medlemmarnas
styrelsemöten och berätta om Landsbygds-TV, men vi
hann bara med en enda innan Corona satte stopp för
fortsättningen. Vi hann bara med en, nämligen
Backaryds samhällsförening, där Ola och Jan-Erik var
och informerade. Istället har vi varit tvungna att
informera och ha kontakt via nätet. Målet är att
föreningarna själva kontinuerligt ska informera Mats
om vad som händer på landsbygden.

På Coop Kallinge, Björketorps gård, Äggaboden
Gärestad, Karlsnäsgården och Pressbyrån vid
stationen i Ronneby ska det placeras skärmar inom
kort: Dessutom förhandlar vi om att få placera en
större skärm på gallerians vägg ut mot torget, vilket vi
tror skulle bli ”pricken över i”. Lyckas vi med detta,
kommer det att bli stor avtäckning med lite andra
jippon och naturligtvis pressen inbjuden. Om inte, så
blir det ändå pressinformation så småningom.

Placering viktig
En stor del av arbetet har varit att få fram bra platser
för TV-skärmarna. Då gällde det att ge sig ut och
besöka platserna, prata med innehavare och göra
avtal. Det ska ju helst vara, där det rör sig mycket folk,
så att budskapet når så många som möjligt.

Till alla som läser detta utskicket:

Hjälp oss att få in så mycket
information som möjligt från
landsbygden!

Skärmar finns nu på följande platser:
ICA Johannishus, ICA Backaryd, ICA Bräkne-Hoby,
Turistbyrån Ronneby (dessa fanns redan tidigare)
Är utplacerade nu: Stadshuset Ronneby, Golden Thai
Hallabro, Bolist Belganet, Eringsboda Byahus,
Biblioteket Kulturhuset Bräkne-Hoby och Reginalokalen i Backaryd.

ICA i Johannishus har också haft Landsbygds-TV sedan starten
2014. Butiksinnehavaren Kenth Olsson skrev gärna på för ett nytt
avtal.

Johan som är chef på ICA i Bräkne-Hoby är stolt över de nya facken,
där man kan hämta sina online-beställningar. Han tycker också att
Landsbygds-TV fyller en stor funktion och har en placerad inne i
butiken. Här har man haft den sedan 2014.

Så här är vi inte riktigt vana att se Per Brunberg (det är han som står
upp i rutig skjorta). När vi sökte honom för att få ett avtal påskrivet
för Björketorps gård, råkade det vara första dagen på älgjakten.
Därför träffade vi honom tillsammans med hela jaktlaget avnjutande
en grill efter att ha skjutit årets första älg.. Björketorps gård blir en av
de nya platserna, där vi placerar en skärm vid utgången från glasscaféet..
Möte i ledningsgruppen i Coronatider, Ola Pagels och Ingegerd
Linden. Bakom kameran Jan-Erik Ronneback.

