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2020 året då ingenting blev sig likt…
2020 blev det år en pandemi svepte in över oss. Pandemin orsakade stora konsekvenser för människors hälsa
och ekonomi världen över. Men vi har inte suttit och deppat utan försökt att hitta nya lösningar för att komma
framåt! Styrelsemöten hölls utomhus eller via Skype och vi kontaktade olika medlemmar och parter i bygden
hur vi kunde lösa några praktiska problem. Tillsammans med ICA Nära i Bräkne Hoby och deltagare ur vårt arbetslag påbörjade vi hemkörning av mat/varor i mars. Leveransen blev mycket uppskattad. Samtidigt utvecklade vi anpassade aktiviteter inom restriktionerna som gällde under året. Här nedan kan du läsa mer om aktivitetsgruppers verksamheter!

Hemkörning av varor i mars 2020

Styrelsemöte utomhus

Styrelsemöte utomhus

Bräknetrampen
Arbetet inför Bräknetrampen 2020 satte, som tidigare år, i gång redan tidigt på hösten året innan (2019) och vi
hade fem möten och mycket planering klar redan på hösten. Planen var, att Bräknetrampen skulle gå den 16
maj.
Redan i januari kom sedan de första signalerna om Covid 19, men då trodde väl ingen, att det skulle gå så illa,
som det gjorde. Arbetet fortgick med annonseringar, tidningsreportage, affischer och skyltar och på mötet den
11 mars trodde vi fortfarande att det skulle gå. Men så snart som vid mötet den 16 mars gick rullgardinen ner.
Vi hade en positiv påbörjan på anmälningar. Vid samma tidpunkt 2019 hade vi 53 anmälda, detta året 2020
hade vi 79! Men, som sagt, i stället fick vi sätta i gång att avveckla och ställa in.
Till en början satte vi ett nytt datum, den 5 september, men i juni insåg vi, att det var bara att ställa in helt. Ett
datum för 2021 sattes till den 15 maj.
De deltagare som anmält sig och betalat fick erbjudandet att begära tillbaka anmälningsavgiften, men det var
bara några stycken som gjorde det. De som inte begärde tillbaka pengarna finns kvar som anmälda och kan
delta i Bräknetrampen 2021 istället. De sponsorer som bidragit med pengar 2020 fick ha kvar sin reklamplats på
hemsidan med erbjudande om att finnas med även 2021.
Ja, det kändes väldigt konstigt, när den 16 maj kom och ingen Bräknetramp. Det skulle ha blivit den elfte Bräknetrampen, men så blev det tyvärr inte. Men vi spottade i nävarna och såg fram emot Bräknetrampen 2021!
För Bräknetrampen gruppen, Ingegerd Linden

Aktivitetsgruppen i Svenmanska parken
Under 2020 har aktiviteterna i parken p.g.a. pågående pandemi inte varit lika många som vanligt. Flera planerade evenemang har inte kunnat genomföras. Parken har dock haft stor betydelse då många valt att
förlägga sina möten där. Den har dessutom använts för att träffas. Parken har haft stor betydelse för de boende på Lindebo. Dock har skötseln av parken kunnat pågå nästan som vanligt.
28/6 var parken anmäld att vara med i Tusen Trädgårdar. Det kom en hel del besökare och Eva och Roland
fanns på plats. Under sommaren/hösten har det varit gymnastik i parken.
I augusti hade integrationen sin avslutning i parken. I december tog scouterna emot fredsljuset i parken.
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Utveckling och skötsel
Svenmanska parken har skötts av en grupp av frivilliga 20-tal medlemmar från Bygd i Samverkan, BräkneHoby Trädgårdsförening, Sällskapet Trädgårdsamatörerna i samarbete med kommunens parkavdelning.
Under 2020 har nedlagts 872 (ideella) timmar vid säsongens arbetstillfällen.
Dessutom har vi fått hjälp av BIS arbetslag som leds av Stefan Rehberg. Dessutom har Bengt-Åke Karlsson
lånats ut från folkhögskolan och biträtt med ca 50 timmar. Ulf Sill har tillsammans med Roland Gustavsson
planterat mer växter på slänten. Roland Gustavsson har lagt Ölandssten. Bevattning har skett av frivilliga
på kvällstid dessa timmar är inte medräknade.
Detta är ett projekt mellan Ronneby kommun, Bygd i Samverkan och de två trädgårdsföreningarna.
Projektledare är Roland och Eva Gustavsson som även ger oss utbildning och kunskaper om växter och
trädgårdsskötsel.
År 2020 har inte varit ett vanligt år, Corona epidemin kom och en del skötselmedlemmar kunde av förklarliga
skäl inte medverka. Skötselgruppen har träffats varje måndag med ett reducerat antal medlemmar som arbetat
Coronasäkert och haft eget fika med. Parkavdelningen har bistått med en container vid varje tillfälle.
Vi har även en Utvecklingsgrupp som har haft fem möten under året som planerar parkens utveckling och framtid.
Under första månaderna fortsatte arbetet med plantering i slänten. Gångar av kalksten samt torvblock har
lagts. En ny rabatt anlades utanför Vårdcentralens väntrum och växter planterades vid tandvårdens ramp vid
nödutgången. Under mars månad beskar parkavdelningen lindarna längs Parkvägen. Trädgårdsmöblerna sattes
ut för att möten nu skulle kunna hållas i parken. Under april, maj månad började projektet med en gång av
Ölands sten och en trappa längs muren vid rhododendron som förbinder parken med slänten.
Bänken vid folktandvården fick en ny inramning av Ölands sten och nya växter planterades. Gullevi satte upp
ett insektshotell i parken som hon själv byggt. Fågelholkar har satts upp i träden vid slänten.
Stefans arbetslag tillverkade ett Coronabord med plexiglasskiva.

Juni månad var torr ända fram till midsommar. Vi stödvattnade nysatta växter vid skötseltillfällena. Roland ar
även gjort en kalkstensgång min rhododendron som förbinder slänt-trappa.
Under augusti månad vattnade vi på kvällarna och regnet kom först slutet på v.34. Renovering av pelarna som
vittrar sönder vid pergolan har påbörjats av Per-Åke. Eva Holmberg och Kristina monterade lamporna vid lönnarna så det lyser upp när fontänen släcks ner.
Under september sattes en provisorisk presenning över en del av pergolan för att kunna fortsätta med möten
utomhus, meningen är att det så småningom ska blir ett permanent tak.
I oktober beskars lindarna mot Häradsvägen av Ronneby parkavdelning. Under november tillverkade arbetslaget ett fint trappräcke vid slänten. Julgranen sattes upp innan advent.
För skötselgruppen Kristina Wolgast
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Arbetsgruppen Attraktiv Ronneby Landsbygd
Bygd i Samverkan drev projektet Attraktiv Ronneby Landsbygd från mars till och med december 2020 i samarbete med Ronneby Kommunbygderåd, Arbetsmarknadsenheten Ronneby kommun, Järnavik Skärgårdsförening,
Backaryds hembygdsförening och Saxemaras samhällsförening.
Projektet var också ett viktigt komplement till skapandet av RonnebySlingor (som Ronneby kommun driver genom medfinansiär Sydostleader) RonnebySlingor är en samling upplevelser från hav till skog inom Ronneby
kommun. Projektet gäller att förbättra befintliga slingor och skapa nya utflyktsslingor (så kallade bya-, bygdeoch temaslingor) som är paketerade med berättelser, historia, kultur, djurliv och givetvis skog och natur.
Allt praktiskt arbete med RonnebySlingor har genomförts av Attraktiv Ronneby landsbygds arbetslag
Syftet med Attraktiv Ronneby Landsbygd är tvåsidigt:
• ge Ronneby kommuns nyanlända och arbetssökande språk och arbetspraktik samt kompetensutveckling tillsammans med svensktalande personal för att skapa möjlighet att få arbete på arbetsmarknaden som ett tydligt slutmål.
• att öka Ronneby kommuns attraktionskraft för besökare och turister genom att utveckla och förbättra och underhålla naturmiljöer för besöksmål, leder mm.
Arbetslaget rekryterades genom en förhandsuttagning som Arbetsmarknadsenheten gjorde; efter en ’speeddating’ med representanter från Bygd i Samverkan och Saxemara samhällsförening blev 5 nyanlända och 2
svenska (som jobbade under förra arbetsmarknadsprojektet hos Bygd i Samverkan) valda. Arbetsledaren var
Stefan Rehberg och projektledaren var Aline Nysingh.
Under månad mars började laget att genomföra verksamheter på grund av försköningspengar ansökningar som
Saxemara och Backaryd samhällsförening och Järnaviks Skärgårdsförening gjort och fått godkända för underhåll
och förbättringar. Samtidigt fick laget olika utbildning däribland röj- och motorsågshantering, språkundervisning och naturvårdutbildning.
Alla utlovade aktiviteter har genomförts med ett mycket gott resultat och deltagarna har genom praktik kompetensutvecklats både yrkesmässigt och språkmässigt. Vi konkluderar följande punkter:

•

Röjningsarbetet som utförts har varit av hög klass vilket har kommenterats av personer i området med egen kunskap i röjning
• Personerna har varit positiva och glada då de mött besökande i området och tagit sig tid att
förklara vad man gjort med stolthet.
• Personerna har tydligt visat förståelsen för slutresultatets mål och varit mån om att nå dessa.
Alla platser har blivit väldigt bra besökta, särskild under Coronapandemin har många sökt sig ut i naturen. Det
kommer att finnas behov av underhållsinsatser för att upprätthålla landskapets skönhet. För att besökaren/turisten som finns ska stanna några extra dagar och/eller återvända fordras att besöksmål, leder och byar är
välskötta och välkomnade. Detta har blivit en extra stimulans för att fortsätta våra verksamheter i framtiden!
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Vandringsgruppen
Vandringsgruppen i Bräkne-Hoby startade september 2018 och i december 2019 bildades det som en projektgrupp i Bygd i Samverkan.
Vandringsgruppen har genomfört de dagliga vandringarna i oförminskad takt.
Vandringarna är lite väderberoende och efter vad som händer i byn. Under året har 4 nya personer tillkommit
till Vandringsgruppen. Det positiva är att det har bildats en ungdomsgrupp vid mötet i september och den gick
igång i början av november vilket är ganska unikt. De ungdomarna är ute mycket i samhället och ser en hel del
och som rapporteras. Gruppen har ett möte ca en gång i månaden.
Varje onsdag under hela 2020 har gruppen rapporterat till BRÅ i Ronneby kommun vilket är väldigt positivt. Vid
ett par tillfällen har vi haft upp emot 5 händelser att rapportera.
Sedan november är vandringsgruppen också knuten till en app som heter Safeland, liknande grupper från
Backaryd, Hallabro och Torsås är också knutna till denna app. Det positiva med det är just underrättelser om
händelser som inträffar i andra delar än i Bräkne-Hoby men kan drabba även vårt samhälle. Utbyte av information är möjlig genom denna app.
Vad gäller massmedia har gruppen blivit uppmärksammad vid två tillfällen med artiklar i länets tidningar.
Hur många vi är i gruppen, hur många rapportörer det finns och hur vi jobbar är sekretessbelagt.
För Vandringsgruppen, Staffan Håkansson

Arbetsgruppen för Kulturhuset
Det har inte hänt så mycket under året mycket beroende på att det inte varit många verksamheter i huset. Vi
har haft endast ett möte i gruppen där dock en hel del togs upp.
Källaren
Scouterna flyttade ut sina saker från källarförrådet. Genast blev en stor del av golvytan fylld av cyklarna, som
tidigare stått i Trädgårdsföreningens redskapsrum- detta gav välbehövligt utrymme för skötselgruppens alla
verktyg, redskap och bevattningsslangar. De grupper i Bygd i Samverkan som behöver plats för förvaring
uppmanas att först kontakta Husgruppen!
En handledare till den invändiga källartrappan är önskvärd men har ännu inte blivit monterad.
Arbeten tillhörande brandtrappan
Balkongräcket blev klart i början av året. Tyvärr har den nya balkongdörren blivit rejält försenad. Först i januari
2021 kom snickerifirman- som tillverkat den- och monterade densamma. Nu ska hela projektet brandtrappa
vara klart. Det återstår bara besiktning.
Turistinfon
För tredje sommaren har turistinfon varit öppen måndag-lördag i entrén till biblioteket. Om vi ser på åtgången
av broschyrer verkar det som de på svenska gått åt mest.
Ronneby turistbyrå har planer på att införa s.k. info-points på landsbygden. Bygd i Samverkan vill ha en dialog
med personal från turistbyrån angående detta.
Städning
En person har varit anställd för öppning/stängning av turistinfon samt för städning av övervåningen under
hösten.
Kontoret
Kontoret används knappast alls längre. Frågan är vad det kan få för nya funktioner. Kontoret ingår ju i
hyresavtalet med Ronneby kommun. Det är synd att det står oanvänt i fortsättningen.

För husgruppen, Peter Dacke
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Kulturgruppen 2020
Inför och under 2020 hade vi i kulturgruppen, som bestått av 5 ledamöter, ordnat med utställningsprogram och
aktiviteter för hela året!
Vi började året med en utställning av elevarbeten från Folkhögskolans konstelever därefter följde utställningen
”Kultur som integrationsbrygga” av elever från kursen för nyanlända.
Så drabbades vi i hela samhället av en pandemi som stoppade det mesta för oss. En digital utställning kunde
dock genomföras under sommaren, under september lättade pandemin lite och vi kunde genomförda två olika
utställningar enligt Folkhälsomyndigheten restriktioner, därefter ökade pandemismittan i samhället och vi fick
ställa in resterande planerade utställningarna.
Uppskattad sommaryoga och utegymnastik har ordnats vid flera tillfällen i Svenmanska parken, under hösten
flyttades yoga till Bygdegården tills pandemin satte stopp.
Ett brainstorming möte med representanter från olika medlemsföreningar i BIS har hållits, där vi diskuterade
Corona vänliga aktiviteter ”vad kan vi göra tillsammans i vår by”. Flera lockande förslag framkom som nu är under bearbetning i förhållande till rådande restriktioner i samhället.
Vid 7 tillfälle har Kulturcykelturer med olika tema varje gång genomförts runt om i vår by, med i genomsnitt 10
cyklister varje gång vid 7 tillfällen.
Nytt för i år är att kulturgruppen fått ansvaret för att dela ut BIS årliga kulturpris.

Kulturprisvinnare Kjell Hobjer

Vid en enkel ceremoni utanför Kulturhuset gick årets pris till Hobykonstnären Kjell Hobjer för sin livslånga gärning som konstnär, där framför allt hans karakteristiska gubbar sticker ut.
Vi ser nu fram emot 2021 med lägre Covid 19 smitta i samhället så vi kan återuppta våra utställningar och aktiviteter som vi har idéer om.
För kulturgruppen, Inger Nilsson

Integrationsgruppen
2016 bestämde Bygd i Samverkans styrelse att föreningen inte hade tid att engagera sig i arbetet med flyktingar
och asylsökande. Dock var engagemanget i full gång bara någon månad senare när vi blev medvetna om att byns
befolkning skulle öka med 10% då ca 100 asylsökande flyttade in på Tallet.
Under de följande 4 åren 2016–2020 har Bygd i Samverkan engagerat sig i sju olika projekt förlagt till BräkneHoby, Backaryd, Kallinge och Ronneby centralort. Jenny Ryberg anställdes och tillsammans med Erika v Buxhoeveden utvecklades arbete med asylsökande och nyanlända. Språkundervisning, samhällskunskap, språkcafé
verksamhet, studiebesök, samhällsvandringar, mm. gav deltagare en grund att stå på i det nya landet.
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Projekten skulle avslutas i slutet av mars 2020 med en stor fest för alla som hade arbetat eller deltagit i projekten under åren, samt en lite mera officiell avslutning i Ronneby på kommunhuset.
Tyvärr satt Covid-19 stopp för allting i början av mars 2020. I slutet av augusti avslutades projektarbetet med
ett enkelt “gardenparty” för några få medarbetare och deltagare i Svenmanska parken i Bräkne-Hoby.

Det som är bestående minnen är:
• Alla möten med människorna och att få möjlighet att ta del av nya kulturer.
• Att vi rustade människorna för en framtid i Sverige.
• Vi sörjde med de som inte fick uppehållstillstånd och gladde oss med alla som fick det.
Projektarbetet kan ses som en samhällsvinst då många klarade av SFI i snabbare takt efter att de hade deltagit
språkkurserna under projektens gång. Det blev dessutom en samhällsvinst för de som stannade, då de rustades
för en framtid i Sverige. De som fick lämna Sverige fick en ny samhällssyn, de fick uppleva trygghet och kärlek
under tiden här.
Vi har gjort bestående avtryck i många människors liv och de i våra!
Vi som arbetade i projektet, alla volontärer, medhjälpare, med flera fick många vänner för livet och upplevde
att projektarbetet förändrade os, något som vi alla är tacksamma för!
För integrationsgruppen, Jenny Ryberg och Erika von Buxhoeveden

Styrelsen
Bygd i Samverkan har haft 11 styck protokollförda styrelsemöten; pga. pandemin hölls de flesta möten via
Skype och utomhus. Tyvärr var medlemsmöten inte möjliga pga. Corona restriktioner.
Under verksamhetsåret har frågorna i styrelsen förberetts av styrelsens under 10 styck möte i Arbetsutskottet
som utformat dagordningen till styrelsemötena.
Ordinarie årsmötet avhölls måndagen den 9 mars på Blekinge Folkhögskola.

Övriga aktiviteter
Under 2020 har Börje Andersson och Fritz Olsson skött flaggning vid årets flaggdagar vid Bräknebygdens Kulturhus och Södra infoplatsen.
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 och genomförts
centralt i Bräkne Hoby.
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Samhällsfrågor
Förskolan
I höstas informerade planarkitekten i Ronneby kommun, Jens Löfkvist, oss om kommunstyrelsen beslut att ta
fram ett nytt planprogram för en ny förskola. Tillsammans diskuterade vi olika placeringar inom Sandenområdet. Vi förslog också att Ronneby kommun håller ett digitalt möte inför samrådsprocessen för att involvera
invånare och övriga relevanta parter. Mötet hölls i november.
Äldreboende vid Stenåsa
Ronneby kommun genom mark och exploateringschef Anna Hinseäng presenterade den 6 februari på plats vid
Stenåsa Ronneby kommuns tankar om nytt vård- och omsorgsboende i Bräkne-Hoby och Patrick Englund från
byggbolaget Drevviken AB informerade om företagets planer på byggnation äldreboende. Medverkande var
bland annat Gun Svedberg PRO och Kjell GG Johansson SPF.
Därefter gavs en mer ingående information av Anna Hinseäng om Ronneby kommuns totala planer för äldreboende i Bräkne-Hoby i PRO lokalen i samband med fika. Någon byggnation blev det dock inte utan byggbolaget
har dragit sig ur sina byggplaner.
Ronnebyhus nya boende i Ekbacken.
Bygd i Samverkan tog under våren initiativ att bjuda in sig till en förhandsvisning av VD Peter Persson av de nybyggda hyreslägenheterna i Ekbacken. Förhandsvisningen ägde rum den 15 juni. Vi erbjöd då oss också att samarbeta med marknadsföring för att underlätta uthyrning, samt diskuterade landskapsåtgärder genom vårt dåvarande arbetslag för att förbättra strövområdena i anslutning till det nya hyresboendet.
Snittinge fallet
Bygd i Samverkan var mycket involverad i diskussionen om planer och åtgärder gällande Snittingefallet och Evarydsdammen. Det handlar om bland annat dammsäkerhetshöjande åtgärder, rivning av den gamla fisktrappan
och för anläggande av en ny fiskväg i form av ett omlöp vid Snittingedammen.
Vi hade möte med Mölleskogs villaförening och Bräkneåns vattenråd. Roland Gustavsson skrev ett grundligt
yttrande som beskriver den extrema betydelse som både kvarndamm, fall och dammkonstruktionen har för
Bräkne-Hoby och dess invånare. Både utifrån kulturhistoriska aspekter, för rekreation, föreningsliv, samt djur
och natur. Snittingefallet med damm är i dess nuvarande form av stor betydelse för Bräkne Hobys identitet.
Platsen utgör ett viktigt natursceneri och lockar turism utifrån. Dammens biotop är viktig för Bräkneån som redan har en stor andel forsar och därmed behövs det inte fler utan det är djuphålor som behövs. Själva dämmet
utgör en barriär för spridning av invasiva arter och sjukdomar. Sedan har vi påpekat att den utredning som har
gjorts inte är fullständig; det saknas omkringliggande faktorer då utredningen enbart behandlar de tekniska förutsättningarna. Detta anses behöva kompletteras innan ett beslut kan tas.

STORT TACK!
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 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.
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Bräkne-Hoby den 3 maj 2021
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