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RonnebySlingor
Projektet RonnebySlingor har jobbat på enligt plan
under första kvartalet trots pandemirestriktioner och
vintervädret. Nu finns det knappt två månader kvar
innan projektet tar slut. Full fart skapar vi tillsammans
med arbetslaget från Attraktiv Ronneby Landsbygd
nya upplevelser från hav till skog!
RonnebySlingor har fått än större betydelse för
framtiden i dessa tider inte minst när vi talar
”hemester” som ett nytt begrepp.
Under senaste månader har vi klarat av olika
delprojekt inom RonnebySlingor. Några axplock:
röja upp en ny dragning av Karlsnäsleden mellan
Värperyds kraftstation och Karlsnäs kraftstation,
nya skyltar längst med K14 (längsta grusväg i
Blekinge), en ny dragning mellan Lillagärde och
Dönhult (Bräkne Hoby omnejd), förbättringar till leden
Tusenårsresan och flertal vindskydd, grillplatser,
skyltar och picknickbord för olika platser i
Ronnebyslingorna. Samtidigt har sista handen lagt vid
tillverkning av kartor och tavlor med alla slingor och
deras intressepunkter.

Tusenårsresan
RonnebySlingor har fått till en efterlängtad dragning på
Tusenårsresans dragning mellan Slättanäs och
Förkärla.
Tusenårsresan som vår förre landsbygdsutvecklare
Ebon Kaisajuntti gjorde 2017.
Denna nya dragning kommer bli en vandringsled, där
man går på de invallningar som gjordes för att kunna
bruka jorden utmed kusten på ett bättre sätt, vidare ut i
de betande hagarna ute på Blötö udde med sina
vackra ekar, speciellt Blötö-Olas ek som står längst ut
på udden.

Vidare kommer man till den gamla pilgrims led vid
namn Egonileden, som tar oss vidare bort till ett av
Sveriges rösrikaste områden strax innan Förkärla. Det
gravröset som sticker ut mes är ju då Höga rör.
Vi har även fått in ett annat väldigt speciellt gravröse i
Tusenårsresan som inte fanns innan, som ligger på
andra sidan E22.an i närheten av Arvidstorp vid namn
Forstheims röse, vad som sticker ut med detta röse är
att som det byggts i olika etage med en rund
grundplan, med 11 kistliknande gravnischer som hål i
terrassen.

Forstheimk röse

Nytt datum för lansering: 6 juni 2021
På grund av rådande omständigheter så tvingas
RonnebySlingor ställa in den invigningen som var
planerad den 23 maj 2021 på Karlsnäsgården.

Vi avvaktade och försökte oss på andra lösningar till
en annan sorts invigning in i det sista, men läget med
Covid 19 har ju tyvärr inte förändrats.
Så det beslutades att det blir en lansering av
RonnebySlingor den 6 juni 2021 i stället, utan några
fysiska träffar.
Vi kommer skicka ut en folder med information till alla
hushåll i Ronneby kommun, där det även kommer
finnas kartmaterial. Lanseringen kommer även
innefatta att RonnebySlingor kommer synas på sociala
medier, där en tävling av något slag kommer att
tillkännages.
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Ny passage snart klar

Slättanäs byaslinga del i RonnebySlingor

Cykel och gångbacken är klar vid Djupafors
kraftstation. Här kommer både Karlsnäsleden och En
resa i tiden att passera.
Tack säger vi också till Uniper och Garnborn för
medfinansiering till detta. Nu kan man ta sig upp till
Djupaforsklyftan även på västra sidan av Ronnebyån.

Första picknickbordet på plats ute på Slättanäs. Denna
plats kommer även ingå i RonnebySlingorna i form av
Slättanäs Byaslinga. Röjningsarbetet är gjort med
arbetstimmar från Ronneby kommuns försköningsbudget. Några picknickbord till, och lite ris som ska
hämtas sedan kan badsäsongen starta.
Vinterbild från Djupafors kraftstation när arbetet pågick

Äntligen är spången vid Hjälmsa på plats.
Vattnet har gått för högt upp för att kunna göra arbetet
tidigare. Denna spång har kommit till genom Ronneby
kommuns försköningspengar, då Bräkne-Hoby
Samhällsförening ansökt om denna för att höja byns
lokala stråk. Detta är ett dragning ni bara måste
prova!!!! Testa att gå Ekfors/Dönhult till Hjälmsafallet.

Dräneringsarbetet i full gång vid Ronnebyån.
Nu ska man kunna gå torrskodd längs denna sträcka
på Karlsnäsleden. Häst i Sydost finansierar denna
runda som ofta används av ryttare.
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Vindskydd och grillplatser på
Risanäshalvön

Informationstavla vid Hjorthålan och
Saxemara Naturpark

Röjningsarbetet är i fullgång kring Risanäsöglan som
är en viktig del i Gribshundsleden. I den fantastiska
bokskogen ute på udden kommer två grillplatser och
ett vindskydd att uppföras.

Arbetet pågår med att ta fram två informationstavlor till
Hjorthålan och Saxemara Naturpark.

Vindskyddet blir av samma modell som uppe vid
Hålabäckskvarn och kommer att placeras på östra
delen av Risanäshalvön. Här finns en härlig badstrand
med sandbotten. En plats som är mycket populär på
sommaren.

Informationsskylten i Saxemara Naturpark kommer att
handla om Gribshunden och visa var skeppet ligger
förlist utanför Stora Ekön. Platsen vid Saxemara Yttre
badplats är ett av få ställen man kan se var skeppet
ligger förlist om man inte har båt.

Här ser vi exempel på grillplats som kommer att
placeras längst ute på Risanäshalvöns udde.

Informationsskylten vid Hjorthålan kommer att handla
om den dränkta byn.
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Arbetsmarknadsprojekt Attraktiv Ronneby
Landsbygd januari-mars 2021
I januari startade projektet med ett dels nytt arbetslag.
14 deltagare (nystartsjobb) samlar bred kunskap och
erfarenhet genom att jobba med naturvård. Alla är
mycket kunskapstörstande och jobbar hård för att klara
alla försköningsverksamheter på landsbygden i hela
Ronneby kommun!

Förberedning byggnation av taket över grillplatsen i Strångamåla

Arbetslaget i januari 2021. Under tiden har laget ökats till 14
deltagare.

Under januari månad fick de flesta deltagare
kompetensutveckling såsom röj- och motorsågs
utbildning och svenska språkundervisning.

Röjningsverksamheter i Listerby - Slättanäs naturparken.

Motorsågutbildning

Från februari satt alla deltagare fullt fart i praktiken.
Laget är delats upp i 3 grupper: en snickeri grupp som
tillverkar grillplatser, picknickbord, skyltar och
vindskydd och 2 röjiningsgrupper som jobbar på olika
ställen i Ronneby kommun. Arbetslaget genomför
verksamheter pga. försköningsansökningar från
samhällsförningar samt allt praktiskt arbete med
RonnebySlingorna.
Försköningsarbete gällde bl.a.:
- röjningsverksamheter i Öljehult
- röjningsverksamheter i Slättanäs naturpark
och Johannishus
- underhållsarbete besöksplatser i Saxemara,
Järnavik och Bräkne Hoby

Den nya flismaskinen testas
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LANDSBYGDS-TV
Pandemin
Att driva ett projekt som Landsbygds-TV under en tid
som domineras av en pandemi har inte varit lätt. Mats
Harrysson, som är producent, har haft ett tufft jobb
med att fylla monitorerna med information. I stort sett
alla arrangemang av olika slag har ju uteblivit. Vi
uppmanade tidigt samhällsföreningarna om att ändå
skicka in tips om utflyktsmål och utomhusaktiviteter,
men det har varit väldigt tunnsått. Mats har i stället
själv fått ge sig ut och fotografera, leta i sina arkiv och
själv skapa inslag som kan intressera den som
passerar. Och han har gjort ett fantastiskt jobb och
verkligen lyckats med att fylla med intressant
information! En stor eloge till Mats!

Monitorer
Arbetet med att få ut monitorer runt om i bygden har
dock löpt på som tänkt och nu har alla de 16
skärmarna fått en plats. På kartan ser du var de är
placerade. Skärmen på torget kommer att vara lite
större och riktad ut mot torget och kommer att placeras
ut, när vi fått bygglovet beviljat. Pressbyråns har inte
heller kommit på plats än, men kommer inom kort.

Förlängning
Arbetet med Landsbygds-TV är inne i sin slutfas och
var menat att slutredovisas den 30 juni. Vi har arbetat
på, så gott vi har kunnat under rådande
omständigheter, men mycket har inte kunnat
förverkligas på grund av pandemin. En stor del av
detta är fysiska möten, information ute i byarna och
liknande. Vi är dock angelägna om att avsluta projektet
på ett framgångsrikt sätt och kommer därför att begära
förlängning av detsamma till den 30 december. Då
hoppas vi att vi under hösten kunna genomföra ett
antal träffar för information.

Framtiden
En mycket viktig del är också att skapa förutsättningar
för att Landsbygds-TV ska kunna leva vidare efter
projektets slut. Vem ska vara ansvarig för produktion,
informationsmaterial, monitorer och mm?
Monitorerna är bara en del av de informationsmöjligheter som finns. Bland annat är Facebook en
otroligt bra kanal. När Mats Harrysson lägger ut
Landsbygds-TV:s slingor på Facebook, då har de ofta
3–4 000 visningar. Och det är bara ett exempel på hur
man kan kombinera olika media för att nå ut. Allt detta
måste också utredas och planeras.

Nyhetsbrevets redaktionsråd, Aline Nysingh,
projektledare Attraktiv Ronneby Landsbygd
(koordinator), Ola Johansson, projektledare
RonnebySlingor, Stefan Rehberg, arbetsledare
arbetslaget i Attraktiv Ronneby Landsbygd,
Ingegerd Linden, projektledare Landsbygds-TV,
Bosse Svensson, Saxemara Samhällsförening

