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Attraktiv Ronneby Landsbygd och 
RonnebySlingor oktober-november 2020 
  
Arbetslaget jobbar hård för att klara alla verksamheter 
som står på förskönings- och RonnebySlingor listan 
innan årsskiftet. 
Under oktober månad har laget bl.a.  jobbat vid 
Karlsnäsleden, Svalemålaleden och olika 
underhållsverksamheter i Järnavik, Backaryd och 
Saxemara. Vindskydd har byggts för Ebbemåla, 
Strångamåla och Hjälmsafallet, dessutom en grillplats 
till Hålabäcks kvarnen. 
  

 
 
Under novembermånad pågår ett arbete med att 
förlänga Vildmarksleden från Strångamåla och ner till 
Svenmanska Parken. Arbetslaget under ledning av 
Stefan Renberg jobbar på för fullt med att röja ny 
vandringsstig, bygga spångar och övergångar.  
 

 
 

 
 
 
 
Det blir nu möjlighet att vandra längs med Bräkneån 
från Dönhult och upp till Hjälmsafallet, en sträcka som 
innehåller otroligt fina partier av Blekinges underbara 
landskap. Sträckan går igenom Lillagärde 
Naturreservat också. Leden utmärks med låga 
blåmärkta stolpar. Det beräknas vara klart före jul. 
 

 
 
Naturvårdskurs 
Arbetslaget följer sedan oktober naturvårdkurs som 
Helene Reiter (skogskonsulent vid skogsstyrelsen) 
ordnar på Örserydskolan. Till slutet av kursen tar alla 
examen och får alla förhoppningsvis betyg som ge 
bättre möjligheter på arbetsmarknaden. 
 

 
Lektion vid Örserydsskolan 
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På bilden ser vi arbetslaget från Attraktiv Ronneby 

Landsbygd i full gång med spångbygget genom 

sankmarken i Lillagärde naturreservat. 

 

Kan tilläggas att förlängningen av Vildmarksleden 

norrut upp till Eringsboda är klar och att dragningen 

upp till Knällsberg från Öljehult även den är klar. 

 

 

 

 

På den nya dragningen har vi tagit bort den öglan som 

fanns på Vildmarksledens gamla dragning ner och 

förbi Halahult. 

 
Röjarlaget håller på med en spännande stig utmed 

Bräkneån som slingrar sig ner mot Dönhult.  

 

Utbyte kommuner emellan 

Daniel Granello och projektledare Ola Johansson har 

haft träff med samordnare för offentliga miljöer i 

Olofström kommun samt, landsbygdsutvecklaren och 

deras GIS (geografiska informationssystem) 

samordnare i Olofström kommun. 

De berättade att de var i exakt samma sits som vi för 

ett antal år sedan, och hur de gått tillväga för att vända 

på skutan vad gäller olika leder och dess skötsel. 

Nu är det en annan kommun som är uppbyggd på ett 

annat vis, men de var väldigt ödmjuka och delade med 

sig av sina erfarenheter. 
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Från park till park 

Kartan på hela den nya dragningen av vildmarksleden som är klar. 

Startar i Svenmanska parken i Bräkne-Hoby och slutar i Nordensköldsparken i Eringsboda. 
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Grafisk profil RonnebySlingor 

Projektledningen har i samarbete med Kommunikation 

jobbat fram ett kommunikationskoncept tillsammans 

med kommunikationsbyrån Infab som har ett 

samarbete med Ronneby kommun sedan tidigare. 

I kravprofilen för kommunikationskonceptet ville man 

ha med  

 

- Ronneby 

- Hjärtat  

- Ronnebys gröna kurorts färg 

Vi tycker att Infab verkligen har fångat det som vi vill 

kommunicera med projektet RonnebySlingor.  

Infab har också tagit fram förslag på tex en kart box 

där de olika kartorna över de olika lederna som 

vandringsleder, byaslingor och temaslingor kan 

förvaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infab har också tagit fram förslag på skyltar och                 

ledmarkeringar. 
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Nya besöksmål i byarna 

Nu byggs det upp besöksmål som Svenmanska 

parken, Nordenskölds parken i Eringsboda, Saxemara 

naturpark och ett nät av vandringsleder och övriga 

besöksmål och dess små attraktiva byar i det 

återuppståndna hjärtat av Sveriges Trädgård som 

komplement till Ronneby Brunn. 

Svenmanska parken i Bräkne_Hoby 

 

Svenmanska parken som exempel på etappvis 

uppbyggnad och uppväxling via både stark ideell 

insats och via medel från länsstyrelsen. Restaurering 

av dammen som trädgårdens centrala del och smycke, 

även innefattande fontän och fontänbeslysning.  

Filosofgången, anläggning 2019 med medel främst 

från länsstyrelsen, Svenmanska parken, Bräkne-Hoby.  

Försköningsmedlen kompletterade för växtinköp som 

behövdes i anslutning till filosofgången och slänten 

den går genom.  

 

 

 

 

Nordensköldsparken i Eringsboda. 

Det har pågått ett starkt ideellt arbete i över ett år nu 

genom en stark grupp 60 +, som har professor Roland 

Gustavsson med som mentor och skapare av parken. 

Det är inte många onsdagar de inte jobbat i parken. 

 

Saxemara Naturpark 

Saxemara udde har genomgått en total renovering 

mellan Yttre och Inre Badet. 

Resultatet visar med all tydlighet landskapsvårdens 

stora betydelse! Genom att lyfta fram de naturvärden 

som finns på udden har Saxemara naturpark kunnat 

formats.  

Här finns två olika typer av bad. Vill man ha sand 

mellan tårna och låta barnen leka vid den långgrunda 

stranden? Ta med egen fikakorg och bred ut filten på 

gräset, det finns även grillmöjligheter. Parkering och 

toalett finns i området. Vill du bada från brygga? 

Promenera genom den nya fina Naturparken på stigar 

och träbryggor ut till havet.  

Sommarens stora succé med många soldyrkare har 

bytts ut mot höstbadare och många som njuter av sin 

picknickkorg inne i parken. 
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Vandring på Risanäshalvön och 

Hästaberget 

Som en del i arbetet med Gribshundsleden som 

kommer att sträcka sig från Kallvattenkuren ut till 

Saxemara och Stora Ekön har önskemål inkommit från 

Bussevikens Kultur och Naturförening om att få vara 

med och aktivt delta i utformandet av leden inom deras 

område. 

Därför träffade Stefan Rehberg, arbetsledare för 

arbetsmarknadslaget och Bosse Svensson, 

RonnebySlingor delar av Bussevikens Kultur och 

Naturförenings styrelse för att göra en vandring på 

plats.  

  

Stefan Ruhberg, Hans Kyhlbäck, Leif Törnqvist, Stefan Svensson, 

Bosse Svenson, fotograf Bengt Löv. 

Inom Risanäshalvön finns betesmarker som till största 

delen betas kontinuerligt. Både trädbärande hagar och 

öppna hagar förekommer. 

I området förekommer även långa stenmurar som 

markerar gränser i terrängen och som utgör kulturspår 

i skogen.  

Runt udden finns strandängar av varierande bredd. 

Här kan man ströva längs stranden och njutas av 

havsutsikten. Vi fann även några små badvikar med 

sand. Där det skulle vara lämpligt med en grillplats.  

 

 

 

 

Hästaberget en utmaning 

Efter att ha passerat över Risanäsvägen och börjat gå 

in på Gräsandsvägen kommer vi ner mot baksidan av 

Hästaberget som har sitt namn efter att det en gång 

strövade hästar på området. Hästaberget är ett vackert 

område med berghällar och naturskog som ligger på 

Bustorp intill Busseviken. 

Just nu pågår diskussioner kring hur området kring 

Hästaberget ska exploateras. Den slutliga 

sträckningen av Hästabergsöglan kan komma att 

ändras. 

Vandringen avslutas med ett besök där Bustorp 

Tegelbruk en gång hade legat och sedan en titt på 

Svartpopplarna vid Bussemåla gård. Båda platser 

kommer att bli intressepunkter längs leden. 

RonnebySlingor och Bräkneleden i 

samarbete 

RonnebySlingor och ledningen för Bräkneleden har 

träffats för att se hur man kan optimera möjligheterna 

till samarbete kring framtiden.  

 

Vid mötet bestämdes det att intressepunkterna skulle 

behållas som dom är. 

Arbetslaget ska hjälpa till med att fräscha upp tavlorna 

sätta dit tavlor där det fattas, 

Besöksmålen ska inte vara numrerade längre för att 

slippa komplikationer vid ändringar. 

RonnebySlingors markörer ska sitta under varje tavla, 

och likadant efter vägen. Det diskuterades att bygga 

en fågelskådningsplats vid Sigvards grustäkt, beslut 

tas om det finns ekonomiska möjligheter till det senare. 
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Landsbygds-TV – en 
informationskanal 

Genom en utveckling i det pågående projektet 
LandsbygdsTV är det tänkt att det bli möjligt att få ut 
information av bättre kvalité på flera olika 
mötesplatser, besöksmål, på turistinformationsplatser 
samt i mobilen, datorn, läsplattan, Tv:n mm. 
- Utveckla LandsbygdsTV med modern teknik och 
finnas med i kommunens lokala TV kanal om den 
kommer tillstånd.  
- Integrera denna informationskanal med Ronneby 
kommuns övriga marknadsföringskanaler 
- Genom en aktiv medverkan av Landsbygdens 
företrädare skapa en gemensam 
marknadsföringsstrategi som leder till utveckling av 
hela Ronneby kommun.  
Här har vi kommit en bra bit på väg, då snart femton 
skärmar är utplacerade på olika platser inom 
kommunen. Den sextonde hoppas vi, som tidigare 
sagts, att få placera på galleriahuset vid torget. 
 

Mål 
 - Skapa en gemensam informationskanal för 
landsbygden och Ronneby kommun med de sexton   
skärmarna på olika platser både på landsbygden och 
på mer centrala platser inom Ronneby kommun.  
- Att organisera en fungerande samarbetsorganisation 
som skapar, producerar och publicerar information på 
skärmarna.  
- Att fastställa en plan för hur projektet kan leva. 
- Utarbeta ett förslag till finansieringsform för 
fortsättning och eventuell utveckling av projektet. 
Tanken är att projektet efter hand ska integreras i 
kommunens ordinarie verksamhet. 
 

Vad är ok att publicera? 

Efter diskussion om företag, som tex butiker, 

restauranger, serviceföretag, ska få visa sina tjänster 

på Landsbygds-TV, menar vi att vi står fast vid att det 

är ok. Dock måste i så fall alla företag få information 

om att de har möjligheten. Vi kommer i ett utskick som 

just görs att be samhällsföreningarna om hjälp med att, 

inom sin region, ge oss namn på företag som kan ha 

nytta av detta. Endast ett fåtal kommer dock att få 

plats varje gång och får endast ligga kvar under en 

månad. Landsbygds-TV är också en viktig 

marknadsföringskanal för de tex Ronnebyslingor och 

Attraktiv Landsbygd. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Att Harold Jefta spelar utanför Ellens Café i Ronneby kan 
marknadsföras i Landsbygds-TV 
 

 
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, Landsbygds-TV, Bosse 

Svensson, SaxemaraSamhällsförening 

Den fantastiska Linden 

söder om Eringsbodaär 

ett utflyktsmål som kan 

visas på Landsbygds-

TV 


