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Kära medlemmar! 

Vad har hänt sedan vi sist träffades på folkhögskolan i våras? Ja, ganska mycket, inom alla möjliga 

områden. Vi har haft våra återkommande aktiviteter; Bräknetrampen, diverse aktiviteter i 

Svenmanska trädgårdsparken, utställningar i Kulturhuset m m. Utöver aktiviteterna arbetar vi även 

med olika samhällsfrågor. Vi vill här gärna uppdatera er. 

Samhällsfrågor 

- Äldreboende  

Vi hade ett informationsmöte för allmänheten den 15 juni om Bräkne-Hobys framtida äldreboende. 

Mötet var väldigt välbesökt. Vid mötet förklarade politiker, tjänstemän och personal från Ambea hur 

planerna ser ut angående nybyggnationen av äldreboendet i Stenåsa. Tidigare samma dag hade 

personalen på Lindebo fått samma information. Det kom upp många frågor som diskuterades. Bygd i 

samverkan följer utvecklingen. 

- Tandvårdskliniken 

I våras blev Bygd i samverkan kontaktade av personalen på tandvårdskliniken i Hoby som hade fått 

besked om att tandvårdskliniken i Bräkne-Hoby, efter sommarsemestern, skulle pausas tills vidare. 

2019 kämpade Bygd i samverkan för att få behålla tandvårdscentralen i Hoby som då var 

nedläggningshotad. Vi samlade in namninskrifter, hade möte med politiker, kontaktade pressen mm. 

Region Blekinge hade då tagit ett beslut om att utveckla en utbildnings- och akutklinik i Ronneby, i 

samarbete med Jönköping. Detta för att göra Ronneby mer attraktivt för tandläkare och 

tankläkarstudenter. Vår tandvårdscentral skulle vara kvar i Bräkne-Hoby i alla fall tills denna 

utbildningsklinik var klar, vilket planerades till omkring 2022. Nu i våras väcktes oron igen, då 

personalen fått besked om att de var tvungna att flytta till Ronneby. Detta ville de dock inte pga 

arbetsmiljöproblem på Folktandvården i Ronneby. Efter att Bygd i samverkan hade blivit kontaktade 

av tandvårdspersonalen kontaktade vi tandvårdsnämnden i Region Blekinge. De menade att detta 

inte var en politisk fråga utan en intern personalfråga. Vi hade sedan ett möte med 

tandvårdsnämndens ordförande, Karin Nordvall, och vice ordförande, Teo Zickbauer, i september. Vi 

fick då veta att utbildningskliniken är på gång men är försenad. Under sommaren sade en del av 

personalen på tandvårdscentralen i Bräkne-Hoby upp sig. Det är fortfarande oklart om vad som 

kommer att hända med tandvårdscentralen i Bräkne-Hoby. Bygd i samverkan bevakar frågan. 

- Bevarandeplan Bräkneån 

Bygd i samverkan lämnade i september in ett remissvar till Länsstyrelsen angående bevarandeplanen 

för Bräkneån. Se bilaga! Fortsättning följer. 

- Planberedning Bräkne-Hoby 

Bygd i samverkan har haft två möten med stadsarkitekt Helena Revelj som informerade om 

ombyggnationen av Tallet till lägenheter, den planerade förskolan i Bräkne-Hoby, samt 



bebyggelseutvecklingen i området Br-01 (se karta på sidan 10 i bilagan). Helena Revelj ska kontakta 

oss om det sker något nytt i frågan. Se bilaga!  

 

Kulturhuset 

Precis innan sommaren fick vi besked om att Kulturhuset måste stängas pga förhöjda radonhalter. 

Konstutställningarna liksom andra aktiviteter i Kulturhuset fick ställas in och biblioteket ersattes av 

en bokbuss. Skötselgruppen har kunnat fortsätta sitt arbete i Svenmanska trädgårdsparken och kan 

använda källaren för att förvara redskap. För någon månad sedan fick vi besked från kommunen att 

de kommer att åtgärda radonproblemet under hösten och förhoppningsvis kan vi åter använda 

Kulturhuset efter nyåret. 

Svenmanska trädgårdsparken 

Under sommaren har ett smidigt bevattningssystem installerats i parken. Systemet har finansierats 

med pengar från Svenmanska fonden. Parken med omnejd har fått tre nya soffor (en i parken, en vid 

nejlikerabatten utanför museet och en vid kommunens infartsrabatt), pergolan har förbättrats 

genom att balkar har bytts och målats, även trädgårdsmöbler och plank har målats, och nya växter 

har planterats med stöd av s k försköningspengar från Ronneby Kommun. 

Vandringsgruppen 

Bygd i samverkans vandringsgrupp fortsätter att bevaka byn. Gruppen gör ett viktigt arbete genom 

att signalera problem och i de fall det behövs kontakta polisen. De rapporterar även till 

Brottsförebyggande rådet i Ronneby.   

Bräknetrampen 

Bräknetrampsgruppen planerar för att genomföra en Bräknetramp i maj 2023.  

Kulturgruppen 

På grund av att Kulturhuset för närvarande är stängt kan gruppen inte fullt ut genomföra sina 

aktiviteter. Vissa saker är dock på gång, lördagen den 12 november kommer de att anordna en 

jakthornskonsert i Bräkne-Hoby kyrka. Dessutom har gruppen ansökt om kulturpengar för 2023 för 

att anordna ett antal varierande kulturaktiviteter såsom konserter, utställningar och föredrag för alla 

åldersgrupper.  

Medlemsmöte 

Vi planerar att genomföra ett medlemsmöte i början av 2023. Inbjudan och mer information 

kommer.  

Vill du stödja Bygd i samverkans verksamheter?  

Vi välkomnar gärna nya medlemmar! Medlemsavgiften är bara 100 kr per år, konto/swish se nedan.  

Frågor? Mejl oss: info@bygdisamverkan.se  

Är du medlem och har glömt betala medlemsavgiften 2022 à 100 kr så fixar du det lätt:  

BG 5691-5952 Swish 123 449 61 05 
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