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RonnebySlingor
Nu kan äntligen projekt RonnebySlingor sjösättas!
Det har varit 2 tuffa sista månader, ett bakslag blev ju
att undertecknad fick Covid 19 och blev sängliggande i
3 veckor.
Men en stor eloge till arbetslaget från Attraktiv
Ronneby Landsbygds som körde på med den planering
vi har gjort sedan tidigare, men gjorde även
improviserade arbeten med gott resultat.
Arbetslaget har de sista månaderna byggt en bro,
spång, grillplatser och grillplatser för glatta livet.
I hela Ronneby kommun och slog vi ner kring 90
stolpar till alla de intressepunkter som ska finnas runt
om på lederna samt alla de etapptavlor och infotavlor
som ska upp på strategiska platser.

Vad som slår mig i denna slutfas är vad häftigt det är
att allt är på plats nu, allt som funnits i våra huvuden,
allt som vi korrekturläst så ögonen blött, faktiskt är
tryckt och är på plats ute på slingorna.
När jag kom tillbaka efter min sjukskrivning, så hade
alla leveranser kommit. Och när jag öppnar den första
lådan möts jag av Hedda igelkotts ansikte, vilket gav
mig omedelbart kraft att köra på.
Likaså måste jag ge en eloge till den Kommunikations
enhet på Ronneby kommun, som med sin kunskap
och klokhet hjälpa oss att ro iland detta projekt. Men
nu kör vi, välkomna att vandra, cykla, rida eller köra
RonnebySlingor!

Pressträff 15/6, Karlsnäsgården.
Tisdagen den 15 juni höll RonnebySlingor en pressträff
på Karlsnäsgården. Ola Johansson hade sammankallat
denna pressträff och hade med sig Ronneby
kommunbygderåds ordförande Helena Carlberg
Andersson och Ronneby kommuns landsbygdsutvecklare Daniel Granello som jobbat väldigt tight
tillsammans under detta projekt.
Vi berättade kortfattat om hur projekt RonnebySlingor
löpt på under projekttiden, och vilket fint samarbete
vi haft med Ronneby kommunbygderåd och likaså
arbetsmarknadsprojektet Attraktiv Ronneby
Landsbygd och vilken stor betydelse alla markägares
välvillighet betytt för projektet, och alla de
samhällsföreningar och eldsjälar som ställt upp med
sin ideella tid.
Arbetet med alla platser som lyfts fram tog vi upp,
samt vi berättade om alla de grillplatser, vindskydd,
spänger och broar som byggts. Vi förklarade att den
stora invigningen vi skulle haft den 23 maj här på
Karlsnäsgården i år fick ställas in, och att även den
plan-b vi hade med att öppna upp alla lederna och
Byaslingorna med bemanning för en dag likaså fick
ställas in, och att då det fick bli en lanseringskampanj i
stället med en tillhörande informationsfolder som alla
hushåll i Ronneby kommun ska få.
Vi presenterade även Hedda igelkott som var på ett av
sina sällsynta besök just i Karlsnäs skogarna. Hedda
som är RonnebySlingor egna maskot, och som har
barn rundor på varje led.
Radio Blekinge kom också på denna pressträff och
gjorde en intervju i direktsändning, där det blev
många skratt och med JAS plans effekter i
bakgrunden.

Ola Johansson, projektledare RonnebySlingor
Foto: Charlotte Nilson
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Arbetsmarknadsprojekt Attraktiv Ronneby
Landsbygd april – juni 2021
De senaste månaderna har varit en bråd tid för
arbetslaget och arbetledare Stefan Rehberg. Förutom
alla verksamheter med RonnebySlingor krävde även
extra underhållsarbete till följd av
försköningsansökningar mer och mer tid. Efter en kall
april och majmånad växte (o)gräset snabbt i juni.
Alltså: alle man på däck!

Investeringsdelen inom försköningsarbete gällde
bland annat att bygga ett tak över grillplatsen i
Strångamåla.

Bygga taket över grillplatsen i Strångamåla

Under de kommande månaderna jobbar arbetslaget

vidare med fler underhållsupddrag samt med olika
investeringsverksamheter, till exempel:
•
Ställa upp intressetavlor

Skapa soptunnor

Laget genomförde röjnings- och underhållsverksamheter i Hallabro, Johannishus, Möljeryd,
Listerby, Backaryd, Järnavik, Belganet och Bräkne
Hoby.

Röjningsarbete i Hallabro (Stationsvägen)

Vindskydd och grillplats vid Hjälmsadallet

•
•
•

uppsättning av 12 nya skyltar längst
Vildmarksledens nya sträckning
Saxemara: extra picknickbord och grillplats,
omklädningsplank yttre till yttre badplats,
Backaryd: vindskydd och 3 bord vid Årsjön
Bräkne Hoby: bygga pergola i Svensmanska
parken

I juli blir det röjsågexamen för 6 kilar; examen har
varit inställt pga. pandeimin. Efter sommaren
forsätter språkundervisningen. Samlad praktiska
erfarenhet och bättre språkfärdighet gör att laget får
goda förutsättningar att få arbete på arbetsmarktnaden efter projektet tar slut (november 2021)! Hela
arbetslaget önskar er en härlig sommar med bl.a.
många utflyktningar till olika vandringsleder och
besökplatser som vi har skapat under senaste
månader!
Stefan Rehberg, arbetsladare, Aline Nysingh projektledare
Arbetsmarknadsprojekt Attraktiv Ronneby Landsbygd
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Pressträff 22 juni, Saxemara Naturpark
Nu kan besökare uppleva Ronnebys dramatiska
historia i Saxemara naturpark, där en transparent
glasskylt visar platsen och förloppet för Gribshundens
förlisning år 1495. Till skylten finns även ljudguider
framtagna som på ett pedagogiskt sätt berättar om
den ödesdigra dagen då kung Hans flaggskepp
Gribshunden gick till botten.

Idén till skylten väcktes under arbetet med projektet
RonnebySlingor och framtagandet har varit möjligt
tack vare ett samarbete mellan Ronneby kommun,
Saxemara samhällsförening och Blekinge museum.
Representanter från Ronneby Kommun,
Kallvattenkuren, Projektledning RonnebySlingor och
Saxemara samhällsförening deltog vid visning för
pressen.
Vi säger stort tack till Ryds glas som har sponsrat med
glaset till skylten.

Dykningar vid Gripshunden
Representant från redaktionsrådet fick följa med
ut till dykplatsen vid Stora Ekön. Dykningarna
genomfördes under tre veckor, v 20-22.

I anslutning till skylten finns en trappa så även barn skall kunna se
var skeppet är förlist.

Skylten är en del av Gribshundsleden och man hittar
den längst ute på den nya strandstigen på väg ut till
stranden på yttre badplatsen

Dykledaren Mikael Björk berättade om årets intressanta fynd i
årets schakt. Bla en stor kanonlavett, näver och kryddor.

Dykare testade att bärja en kanonlavett men fick sedan sänka det
igen då det saknas pengar för att konservera föremålen.
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Landsbygds-TV
På grund av den rådande pandemin är det en hel del
uppsökande verksamhet som inte har kunnat
genomföras gällande Landsbygds-TV. Därför tog vi
beslutet att begära förlängning av projektet med ett
halvår. Det skulle egentligen avslutas den 30 juni, men
är nu förlängt till 30 december.
Mycket återstår då att förverkliga under detta halvår
och vi hade ett möte tillsammans med Helena
Carlberg (Kommunbygderådet) och Daniel Granello
(landsbygdsutvecklare), där vi beslutade följande:

Vi ser med tillförsikt fram emot det avslutande
halvåret och kommer då dessutom undersöka hur
Landsbygds-TV i framtiden ska finnas som marknadsförare av landsbygden i Ronneby kommun parallellt
med sociala media mm.
Vi önskar i ledningsgruppen er en skön sommar!
Ingegerd Linden, Ola Pagels, Jan Erik Ronneback, Mats
Harrysson (produktion)

Modell för utveckling och marknadsföring av
landsbygden
Projektledningen föreslog att vi ska bilda en grupp
(undergrupp till Kommunbygderådet) som ska skapa
en modell för utveckling och marknadsföring av
landsbygden. Helena Carlberg (Kommunbygderådet)
är positiv till detta. Ola och Jan-Erik planerar åka runt
till de olika föreningarna och prata med dem om
vikten att de har en ansvarig person som ser till att
information om aktiviteter, arrangemang, händelser
mm kommer in till en ansvarig person som
vidarebefordrar till de olika marknadsföringskanaler
som står till buds, bland annat Landsbygds-TV.
Gruppen ska bestå av: Projektledningen plus en från
varje by och Daniel som blir kontaktperson in i
kommunen.
Skapa en samverkansmodell för Ronneby kommuns
hemsida
Vi vill ha en diskussion om hur vi anser att marknadsföringen ska presenteras på Ronnebys sida. Vi tycker
landsbygden syns alldeles för lite. I gruppen ska ingå:
Daniel, någon/några från kommunikationsenheten,
någon från Kommunbygderådet och Ingegerd
(Landsbygds-TV). Daniel är sammankallande.

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

