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Välkommen till Ronneby
Välkommen till att nu vara en av  
28 000 invånare i vår härliga kom-
mun, som ligger mitt i Blekinge, nära 
havet.  
I Ronneby  - den moderna kurorten 
-  förenas gammalt och nytt. Du 
befinner dig i historiska miljöer och 
samtidigt i ett modernt samhälle 
som hela tiden utvecklas ur ett håll-
barhetsperspektiv.

Vi är stolta över vår anrika Ronne-
by Brunnspark som är en fantastisk 
tillgång för Ronnebys invånare och 
besökare. Utöver detta är många 
kreativa och innovativa företag 
verksamma i inspirerande miljöer 
runt om i hela kommunen, och smul-
tronställen finns det gott om. 
 
Arbetet med att förstärka utvecklin-
gen av näringslivet är en prioriterad 
fråga. Tillväxten har varit god och in-
tresset för ännu ej exploaterad mark 
är påtagligt.

Avstånden är korta. Var du än bor i 
Ronneby kommun har du nära till det 
mesta. Vi har dagliga direktflyg till 
och från Stockholm, direkttåg från 
Köpenhamn och färjor till/från Polen 
och Litauen.

Alla kommuninvånare, unga som 
gamla, ska känna sig trygga med att 
vi erbjuder en bra kommunal 
service. Vi har investerat i moderna 
lokaler i allt från förskoleverksam-
het till särskilda boenden för äldre, 
och även i ett nytt äventyrsbad, en 
konstfrusen isarena med bandymått 
och en modern ridanläggning. Det 
finns också många föreningar med 
ett brett utbud av aktiviteter, både i 
staden och på landsbygden.

Vi hoppas att du ska trivas och känna 
dig hemma här. Kontaktuppgifter till 
oss hittar du längre fram i tidningen 
och självklart på www.ronneby.se.

Välkommen till Ronneby och att 
tillsammans med oss utveckla den 
moderna kurorten!

Magnus Widén,

kommundirektör
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You are now one of 28000 inhabit-
ants in our beautyful municipality, 
in the centre of Blekinge. We hope 
you enjoy your new home and feel 
welcome here. We want Ronneby 
to be featured with openness,  
sustainable development, well- 
being and for you to take part of it 
all. Feel welcome to develop the 
modern health resort of Ronneby, 
together with us.
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Medborgarservice
Du som är nyinflyttad eller funderar 
på att flytta hit har nog många frågor 
att ställa om Ronneby.

Vi på Medborgarservice hjälper dig 
gärna! Du hittar oss vid huvud- 
ingången till Stadshuset och på 
kommunens bibliotek. När vi inte 
själva kan svara hjälper vi dig vidare 
till andra som vet.

På kommunens webbplats 
kan du hitta mycket av den informa-
tion du söker. Där kan du också ställa 

frågor eller komma med synpunkter 
till kommunens politiker och  
tjänstemän.

Till Medborgarservice kan man också 
vända sig för att få information, 
blanketter och broschyrer som rör 
andra delar av det offentliga Sverige. 

Följ gärna Ronneby kommun  
på facebook

Welcome to the citizen service 
department!

As a new Ronneby citizen, you 
might have a lot of questions? 
We will gladly help you with 
information about the munici- 
pality of Ronneby, brochures,  
paper forms or questions about 
the local government sector.
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Bo i Ronneby
I vår kommun bor du nära såväl natur 
och kultur som service. Valfriheten 
är stor – du kan bo centralt eller i 
någon av våra idylliska småorter i 
skogsbygden eller ute vid havet.  
Hus eller lägenhet - i kulturhistoriska 
kvarter eller modernare områden.  
 
Det kommunala bolaget Ronnebyhus 
erbjuder allt från studentrum och 
ettor till sexrumslägenheter, från 
markplan med egen täppa och upp 
till sjunde våningen med milsvid 
utsikt. Läs mer om dem och våra 
privata hyresvärdar på kommunens 
webbplats.

Vill du hellre bygga ett eget hus 
finns både kommunala och privata 
tomter att köpa.  I nuläget finns det 
möjlighet att förverkliga just dina 
drömmar i områdena Hultagölen 
och Persborgsgölen nära centrala 
Ronneby eller Droppemåla och 
Slättanäs vid havet.

Om du precis har köpt hus eller 
tomt och vill bygga, bygga till eller 
åtgärda ditt enskilda avlopp är du 
välkommen att ta kontakt med Miljö- 
och byggnadsförvaltningen.

Ronneby offers a 
range of places for 
you, no matter if you 
want to buy or rent an 
apartment or a house,  
whether you want to 
live in the city or in 
the country side.

Hos oss 
hittar du 
ditt hem

www.ronnebyhus.se
Uthyrningen 0457-617053

Foto William Lavesson
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Intervjuer med nyinflyttade
Varifrån flyttade ni?  
Sundbyberg

Varför flyttade ni till Ronneby 
kommun?  
För att prova småstadslivet och för 
att komma närmare familj, hav och 
natur.

Hur trivs ni idag hos oss?  
Vi trivs bra!

Vilket var den största överraskningen 
(positiv eller negativ) när ni kom till 
Ronneby kommun?  
En överraskning var hur lätt det 
faktiskt är att ta sig till Stockholm. Vi 
reser båda i jobbet och flygplatsen 
gör det lätt för oss att ha kontakt 
med både jobb och vänner i 
huvudstaden. Även om vi visste det 
sen tidigare, så blir vi fortfarande 
ofta positivt överraskade av den 
otroligt vackra natur som finns här!  
En negativ överraskning har varit 

den dåliga standarden på våra 
idrottsanläggningar och bristen 
på halltider vintertid för våra barn. 
Vi har också överraskats av den 
negativa jargong som kan finnas 
bland ”urinvånarna” här och vi 
välkomnar kommunens arbete med 
Ronnebyandan. 

Varifrån flyttade ni?  
Lund

Varför flyttade ni till Ronneby  
kommun? 
 För att göra något nytt när vi gick i 
pension. Gert är uppvuxen i Backaryd 
och vi är delägare i en skogsfastighet 
i kommunen.

Hur trivs ni idag hos oss?  
Vi trivs mycket bra.

Vilket var den största överraskningen 
(positiv eller negativ) när ni kom till 
Ronneby kommun?  
Vi hade ju ganska mycket förkun-
skaper. En positiv överraskning var 
att det gick så snabbt och enkelt 
att hitta bra ersättning för vik-
tiga funktioner, tex vårdcentral, 
tandläkare, frisör, optiker, mm 
och att det mesta man behöver 
finns så nära, inte minst duktiga 
hantverkare. Vi är också imponerade 
av all bra information man får direkt 
i postlådan om aktiviteter och 
evenemang i kommunen.  

Upptäck Ronneby genom att 
turista på hemmaplan. 

 
Discover Ronneby through the 

tourist guide.

www.visitronneby.se

Familjen Yng: Anna, Christian, Alexander (15 år), William (12 år) och  
Lovisa (8 år). 

Agneta och Gert Aronsson

5



Kultur i Ronneby kommun
Ronneby har ett rikt kulturliv både i 
tätorten och på landsbygden. 

Utställningar 
I Kulturcentrums båda konsthallar 
visas utställningar med svenska och 
internationella konstnärer året om. 
Här finns verkstäder och lokaler för 
KulturPedagogiskt Centrum,  
Ronnebys kulturskola.

Vång 
I Västra Vång hittades under förra 
sommaren 29 stycken små guld-
gubbar som kan dateras tillbaka till 
järnåldern. Detta är en arkeologisk 
sensation och kan bli Ronneby kom-
muns nästa stora besöksmål. Redan 
nu går det bra att besöka platsen. 
Blekinge museum erbjuder  
guidningar på området. 
 
Graffitivecka 
I maj varje år arrangeras en graffiti- 
vecka där kända graffitikonstnärer 
bjuds in för att måla graffiti tillsam-
mans med ungdomar. 

Bibliotek 
I kommunen finns ett Stadsbibliotek 
och flera filialbibliotek. På alla biblio- 
tek erbjuds fri tillgång till internet 
och ett brett utbud av böcker, tid-
ningar, tidskrifter, filmer, musik mm. 
Självservice dygnet runt finns på 
bibliotekets webbplats. 
 
Alla kontaktuppgifter kan du hitta via 
kommunens webbplats. 
 
 
 
Nu finns Kulturcentrum Ronneby 
Konsthall på Facebook!

Kulturcentrum is a cultural centre 
that offers exhibitions, music 
arrangements and performan- 
ces. They also have studios and 
workshops for graphic, enamel 
and fabrics. Ronneby offers rich 
music spectra from different 
bands, orchestras and local 
music societies.  
 
We have a cinema, a movie 
club,many theatre assemblies, 
museums and several libraries. 
For children there is also a centre 
for art, drama/theatre, dance, 
music and cultural history. Be-
hind the building you can see a 
large wall featuring grafitti. Once 
a year artists are engaged to 
repaint the wall.
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Fritid och aktivitet
Ronneby på vintern
När det blir kallt i Ronneby kan du ta
fram skidor, skridskor och pulka. 
Sveriges sydligaste utomhusrink, 
Ronneby Isarena, ligger mitt i staden 
och bara 15 kilometer norr om Ron-
neby ligger Karlsnäsgården.

Runt Karlsnäsgården finns flera kilo-
meter långa motions- och skidspår, 
vissa delar med elbelysning
och till och med konstsnö.
Ronneby orienteringsklubb, som 
driver gården, arrangerar bl.a. tips- 
promenader och veckans
motionsorienteringsbana.
Läs mer www.karlsnasgarden.se

På den konstfrusna isbanan på 
Lugnevi kan du åka mellan december 
och februari – oavsett väder. Det är 
dessutom gratis. För bandylaget  
Fredriksbergs BK, som driver  
isarenan, är det hemmaplan.
Mer information och tider hittar du 
på www.laget.se/fredriksberg

 

Ronneby Brunnsbad 
Här kan både stora och små åka his-
nande rutschkanor, bubbla i jacuzzi 
och strömkanaler eller plaska vid den 
långgrunda stranden. Det finns också 
en lite djupare lagun med fasta 
uthopp för de våghalsiga. Vill man ta 
en fikapaus mellan doppen kan man 
promenera över till ön som ligger 
mitt i badlandskapet. 
I den breda vattenrutschkanan, en 93 
meter lång Magic-Hole-rutschkana, 
kan flera åka samtidigt. Dessutom 
finns en ”vanlig” rutschkana med 
gupp och svängar som är 75 meter 
lång.

Activites in Ronneby 
About 15 kilometers north of 
Ronneby lays Karlsnäsgården, 
with jogging and ski tracks. Near 
Ronneby centre, you can find 
Ronneby ice arena.  
 
Ronneby outdoor bath opened 
in 2010. Here you can find water 
treats for the whole family. If you 
prefer a calm swim, you can  
enter the bath before the  
opening hour.
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Nära naturen
I Ronneby kommun är det alltid 
nära till naturen, även om du bor 
i tätorten. Till dig som nyinflyttad 
rekommenderar vi gärna en cykeltur 
för att upptäcka din nya hemkom-
mun. Cykelkartor finns att hämta på 
turistbyrån. 

Tack vare närheten till naturen och 
ansvarskänslan som växer fram ur 
detta, har vi en lång tradition av sys-
tematiskt miljöarbete. Kommunens 
miljömål 2014-2016 är framtagna på 
bred front, där även sociala medier 
har använts som diskussionsplatt- 
form.  

I Ronneby pratar vi inte bara om 
hållbarhet, vi gör det. På Cefur i Soft 
Center intill Brunnsparken arbetar vi 
med Cradle to Cradle®, ett koncept 
för innovationer och kvalitet med 
målet att skapa ett positivt avtryck 
i stället för att bara begränsa det 
negativa. 

Centret för forskning och utveckling 
i Ronneby (Cefur) knyter samman 
konkreta projekt i vår kommun med 
nyaste forskningen från interna-
tionella högskolor och universitet. 

Nya förskolan i Listerby kommer att 
bli Sveriges hälsosammaste förskola 
och stadsdelen Kilen i centrala Ron-
neby kan bli den första stadsdelen 
med ett positiv avtryck för männi-
skor, miljö och affärsverksamhet.

Cefur har ett showroom på Soft 
Center, och alla är välkommen att 
besöka utställningen.  

För öppettider ta en titt på webb-
platsen: wwww.ronneby.se/cefur  
 

Det är i Ronneby kommun det 
händer - just nu.
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Ronneby Brunnspark
Vid förra sekelskiftet var Ronneby 
Brunn en av landets mest besök-
ta kurorter. Brunnsgäster från hela 
Europa kom hit för att dricka häl-
sobringande mineralvatten och ta 
stärkande promenader i den vackra 
parken. Den första källan upptäck-
tes 1705 men storhetstiden inleddes 
under det sena 1800-talet.  

På 1930-talet blev brunnsdrickande 
omodernt och anläggningen 
togs över av turister. 1959 brann 
Brunnshotellet ned till grunden, men 
byggdes upp igen. Idag är det en av 
landets största spa- och konferens- 
anläggningar. Ett nytt utomhusbad, 
Ronneby Brunnsbad, öppnades som-
maren 2010 i anslutning till parken.
Ronneby Brunnspark och Brunns- 
skogen är ett kulturreservat.  
 
De vackra villorna i parken är kultur-
minnesmärkta och varsamt reno-
verade och utgör idag hemvist för 
lokala företag. I Brunnshallarna bjuds 
på musik, underhållning och den 
populära loppmarknaden på som-
maren. Nationaldags- och midsom-
marfirande är årligen återkommande 
arrangemang. Det anordnas event 
nästan varje helg under sommaren. 
Naturum Blekinge ligger i en av 
de gamla villorna och erbjuder 
utställningar och aktiviteter kring 
Blekinges natur och friluftsliv. 

I Brunnsparken finns en fantastisk 
rhododendronplantering, en doft-
trädgård, en japansk trädgård och 
tusen rosors trädgård – allt fritt till-
gängligt för besökarna. Brunnspark-
en är en idyllisk oas som inbjuder till 
utflykter, promenader och rekreation. 
Vi är också stolta över våra fantastiska 

utmärkelser: 
2005 - “Sveriges vackraste park”   
2006 - fjärde plats i tävlingen  
             “Europas vackraste park” 
2013  - “Sveriges mest inspirerande          
             park”  
 
Vi hoppas att du ska få glädje av allt 
som Ronneby Brunnspark kan erb-
juda och att du så småningom hittar 
dina egna smultronställen i parken.

At the end of the 19th century  
Ronneby Brunn was a famous spa. 
The beautiful park dates back
to the 18th century, and has been  
restored and renewed. At Natrum 
Blekinge, that is located in the park, 
you can get information about 
regional nature and environment as 
well as about Ronneby Brunnspark.
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Stabil samverkan i en modern kurort
Näringslivslivet i Ronneby består av 
allt från kvalificerad teknikindustri 
till IT-företag och hälsoföretag. Här 
finns en växande besöksnäring och 
en väl utbyggd infrastruktur som 
erbjuder korta restider såväl uppåt 
landet som ut i Europa.

Som nyinflyttad i Ronneby kommun 
har du mycket att upptäcka. Vi har  
mysiga butiker i stad och på lands-
bygd, spännande upplevelser och 
berikande fritidsaktiviteter.

Jag har förmånen att arbeta som 
näringslivschef i kommunen och 
förundras dagligen över mångfalden 
inte bara i näringslivet, utan även 
i naturen. Här finner besökare och 
bofasta en variation som inte många 
kommuner kan matcha. Från djupa 
skogar och ljuvliga skogsbackar i 
norr genom öppna odlings- och 

ängslandskap med betande boskap 
fram till det vi kanske är mest 
förknippade med, kusten och vår 
vackra skärgård. Alla är områden 
som inspirerat och utmanat våra 
driftiga företagare i generationer.

I Ronneby värnar vi om våra invånare 
och vårt näringsliv. Vi träffar ofta och 
gärna våra företagare. Det kan vara 
på något av våra välbesökta frukost- 
och kvällsmöten med olika teman 
och ämnesområden men vi uppskat-
tar också alla enskilda möten ute på 
företagen. 

Samverkan är ett ord vi gärna  
använder. Det är vi tillsammans, 
kommun – näringsliv – föreningsliv, 
som skapar den miljö i vilken vi vill 
leva och verka. Näringslivsutveckling 
är en viktig fråga för hela kommu-
nen då det är den som skapar våra 

förutsättningar. 
 
Ni är alltid välkomna att kontakta  
mig och Ebon Kaisajuntti i ärenden 
som rör näringslivslivet. 
Förhoppningsvis träffar vi på  
varandra i något sammanhang.

Varmt välkommen till Ronneby  
kommun!

Torbjörn Lind  
Näringslivschef

Ronneby växer med Moderaterna 

Välkommen att kontakta oss!
 Roger Fredriksson, gruppledare      Anders Bromée, ordförande 
 roger.fredriksson@moderat.se   anders@ekonompoolen.se 
        tfn: 070-585 05 72

annons
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Livslångt lärande
I Ronneby satsar vi på utbildning och 
möjligheten till det livslånga  
lärandet! 

Att studera som vuxen ger dig nya 
möjligheter. Via den kommunala 
vuxenutbildningen (komvux) kan 
du läsa svenska för invandrare (SFI), 
vuxenutbildning på grundläggande 
nivå, gymnasial nivå och yrkesvux– 
vård och omsorg, inredning och 
design.

Till Kunskapskällan är alla vuxna 
välkomna – individuellt eller som 
grupp. Vi erbjuder eftergymnasiala 
utbildningar i olika former, såsom 
högskoleutbildningar, yrkeshög- 
skoleutbildningar och uppdragsut- 
bildningar. 

Bland de som utnyttjar vår väl an-
passade studiemiljö finns till exem-
pel förskollärare som studerar på 
heltid vid Linnéuniversitetet och 
anställda vid lokala och regionala 
företag som läser kurser på kvarts-
fart i lean produktion vid högskolan i 
Borås.  Här finns enskilda och grup-
per av studenter som studerar helt 
nätbaserade distansutbildningar och 
som ser fördelarna med att komma 
till en modern studiemiljö, där  
kunnig personal kan hjälpa till med 
bland annat studievägledning och 
olika biblioteksfunktioner.

Teknik och teknisk support är också 
viktiga resurser som lockar student-
er. En del studenter väljer att skriva 
sin tentamen på Kunskapskällan.

Funderar du på att börja studera på 
heltid eller deltid? Behöver du studie-
vägledning? Söker du en studiemiljö 
där du kan träffa andra i liknande  
situation och som du kan knyta kon-
takt med? Välkommen att höra av 
dig till oss, vi berättar gärna mer om 
vad vi har att erbjuda!

Kunskapskällan, at Soft Center, is 
a municipal activity that provides 
varied post-secondary educations. 
Are you interested in halttime
or full-time studies? Do you need 
educational guidance? You are 
welcome to contact us, and we will 
tell you what we have to offer.
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En bra start i livet
Våra barn ska få vistas i inspirerande 
skolmiljöer som gynnar lärandet. 
Därför lägger vi stor vikt vid nybygg-
nation av våra skolor. Listerbys nya 
förskola är helt unik i Sverige, en 
föregångare inom området hälso- 
samma skolmiljöer, byggt med inspi-
ration från Cradle to Cradle®. Kom 
och besök oss om du vill veta mer.

Allt du behöver veta om den kom-
munala för- och grundskolan hittar 
du på  www.ronneby.se/utbildning. 
Där kan du bl.a. ladda ner Skolguid-
en och Förskoleguiden med utförlig 
information om alla våra skolor och 
förskolor. Har du inte tillgång till  
internet är du välkommen att  

kontakta vårt centrala kansli, så 
skickar vi den information du vill ha! 
Enklast gör du det genom kommun-
ens växel 0457-61 80 00 eller Utbild-
ningskansliet direkt 0457-61 81 43.

Barn som behöver särskilt stöd 
Om ditt barn skulle behöva särskilt 
stöd, kommer vårt Råd- och Stöd-
teamet (RoS-teamet) att hjälpa 
personalen på plats i ditt barns skola 
eller förskola med konsultstöd och 
spetskompetens. 

KulturPedagogiskt Centrum (KPC) är 
ett forum som ger barn och ung- 
domar möjlighet att uppleva, skapa 
och växa med kultur.

Do you want information about 
preschools, public schools, mu-
sic school (KulturPedagogiskt 
centrum) or special support in 
school? Call the educational se-
cretariat: 0457-61 81 43
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Ung i Ronneby
Gymnasieskolan i Ronneby  
Gymnasieskolorna i Ronneby kom-
mun utvecklas i takt med omvärlden, 
både tekniskt och kunskapsmässigt. 
Det ger dig många möjligheter att 
hitta en utbildning som passar just 
dig. Du kan välja mellan Gymnasie- 
skolan Knut Hahn i centrala Ronneby 
och Blekinge Naturbruksgymnasium 
i Bräkne-Hoby. Naturbruksprogram-
met och flygtekniska programmet 
har riksintag.  

Aktiv fritid för alla 
Oavsett om vill göra av med din 
överskottsenergi eller lära känna ditt 
inre kommer du att hitta föreningar, 
fritidsgårdar eller idrottsanläggning-
ar som just du gillar. 

Fiske 
Längs kusten fiskar du på de flesta 
platser utan fiskekort. Vill du hellre 
fiska i insjöar eller Ronnebyån köper 
du fiskekort, t.ex. vid turistbyrån.

Bad 
Hela sommaren kan du bada i hav 
och sjöar, välj din egen ö eller en 
välskött badplats. Ronneby Brunns-
bad är äventyrsbadet precis intill 
Brunnsparken. På vintern kan du 
bada i Kallinges och Ronnebys sim-
hallar. 

Idrott 
I Ronneby kan du hitta just din idrott. 
I den moderna kurorten Ronneby 
finns alltifrån fotboll, ridning och 
orientering till boule och bowling. Vi 
har moderna anläggningar för både 
inomhus- och utomhusaktiviteter. 

Cykel- och vandringsleder 
I Ronneby kan du lätt ta dig fram på 
cykel, ut mot havet eller uppåt skog-
arna finns fina cykelvägar. Utmärk-
ta vandringsleder och strövstigar 
underlättar för dig som vill uppleva 
Ronnebys vackra natur.

Gymnasieskolan Knut Hahn and 
Blekinge Naturbruksgymnasium are 
upper secondary schools in Ronne-
by. These schools have developed 
in pace with the surrounding world. 

Do you want to know more about 
sports, bath/swimming, fishing, 
bike and natural trials in Ronneby, 
contact Ronneby tourist centre. 
Call: 0457-61 75 70
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Det kan komma tillfällen då alla be-
höver hjälp, stöd och omtanke från 
andra människor. När egna resurser, 
familj och vänner inte räcker till eller 
helt saknas har kommunen det ytter-
sta ansvaret för att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda.

Det finns flera lagar som reglerar 
dessa frågor, bl a Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service 
till funktionshindrade (LSS). Man 
kan vara berättigad till insatser och 
bistånd i många olika skeden i livet.

Vi tillhandahåller verksamheter som 
vänder sig såväl till dig som är barn, 
ung eller mitt i livet, som till dig som 
uppnått en högre ålder. Vi arbetar 
med råd och stöd till både enskilda 
och familjer med problem i varda-
gen, exempelvis behov av försörj- 
ningsstöd eller hjälp till dig med 
funktionsnedsättning.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om socialtjänstens 
insatser på vår webbplats www.ron-
neby.se under Omsorg och hjälp. Här 
står mer om vad insatserna innebär 
och hur man går tillväga för att söka. 
Du är också välkommen att kontakta 
någon av våra handläggare för att 
få mer information eller för att ställa 
frågor.

When you need help, support and 
attention from other people, you 
are welcome to contact Social 
Welfare and Elderly care in the  
municipality of Ronneby. 

Call the citizen and resident servi-
ce department at: 0457-61 84 00, 
for information about who to talk 
to.

Vi finns när du behöver oss
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Välkommen till ABRI och våra fastigheter!
Vi äger och hyr ut kommersiella lokaler för  
produktion, lager, handel och kontor.  
Hör av dig så berättar vi mer! 
Tel 0457-61 87 00

Se våra 

lokaler på 

abri.se

Öppet må-fr 10-18
lördagar 10-14

Sista lördagen varje månad 
öppet till kl 16.

Salong Diamant
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TYCKER DU OCKSÅ ATT 
MÄNNISKOR SKA FÅ 
BESTÄMMA MER SJÄLVA?

BLI MEDLEM IDAG SMS:A CENTERPARTIET 
(MELLANSLAG) PERSONNR (MELLANSLAG) 
MAILADRESS OCH SKICKA TILL 726 72

Arkeologiskt världsfynd i ronneby!
Under sommaren 2015 hände det! Utanför Stora Ekön i Ronneby 
kommun bärgades den välbevarade galjonsfiguren från 1400-tals-
skeppet Gribshunden. Få skepp finns bevarade från den här tiden 
och det blev snabbt en världsnyhet och Ronneby hamnade på kartan 
med dunder och brak. Mer info om Gribshunden hittar du på Blekinge 
museum.
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Miljöteknik i din vardag
I ett och samma bolag arbetar vi med el, bredband, vatten, 

avlopp, värme och renhållning.

EL & BREDBAND 
Vi ser till att det lokala elnätet och bredbandsnätet i kom-

munen fungerar. Vi behövs för att datorerna ska fungera, du 
ska kunna titta på TV, laga mat och träna i upplysta idrotts-

hallar. 

VATTEN & AVLOPP 
Vårt jobb är att se till att du har rent dricksvatten i kranen. 
Vi ser även till att ditt avloppsvatten går vidare för att renas 

när du diskat, duschat eller spolat i toalettstolen. 

VÄRME 
Vi ser till att du på ett enkelt och bekvämt sätt får värme i 
ditt hus via fjärrvärme. Fjärrvärme innebär att värme pro-
duceras på ett ställe med hjälp av en stor panna istället för 
många små i varje hus. Vi arbetar ständigt med att utveckla 

fjärrvärmenätet i kommunen. 

RENHÅLLNING 
Vi ansvarar för att ta tillvara på soporna och återvinna det 
som återvinnas kan. Vi tömmer dina sopsorteringskärl och 

sköter alla återvinningscentraler. 

www.ronneby.se/miljoteknik 
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Vägen till  
Ronneby
Ronneby kommun ligger mitt i 
Blekinge med tillgång till flygplats, 
direkta tågförbindelse med Malmö/
Köpenhamn, färjelinjer till Polen 
och Baltikum. Vi har ett vägnät som 
binder ihop E22 med länets vikti-
gaste väg till Växjö/Göteborg.

Europaväg E22 går från Köpenhamn 
till Ronneby och vidare över Kalmar 
upp till Norrköping. Till Göteborg tar 
du dig smidigt via Växjö, på väg 27. 
Blekingetrafiken kompletterar detta 
med ett väl utbyggt bussnät.

Många ser vinsten med att flygpend-
la mellan Ronneby och Stockholm. 
Med en flygtid på 50 minuter går 
det enkelt och snabbt att ta sig till 
Stockholm. Från Ronneby Airport 
avgår även charterresor och  week-
endresor till turistmål i Europa.

Med ett nyutbyggt järnvägsnät kan du resa utan byte direkt till Malmö, 
Köpenhamn eller till Kastrups flygplats på ca tre timmar.

Ronneby is situated in the center of Blekinge. We are proud to offer 
excellent communications with easy access from/to both Denmark 
and the Swedish capital city, Stockholm. For example: 
Train - less than 3 hours from/to Copenhagen 
Airport -50 minutes from/to Stockholm 
E22 for those who travel by car. 
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Telefon och kontakt 

Ronneby kommun vxl   0457-61 80 00

Medborgarservice  0457-61 84 00

ABRI    0457-61 87 00

Ronnebyhus   0457-61 70 50

Ronneby Miljö- och Teknik 0457-61 89 00

Turistbyrå   0457-61 75 70

 

Ronneby kommun  www.ronneby.se 

ABRI    www.abri.se

Ronnebyhus   www.ronnebyhus.se 

Miljöteknik  www.ronneby.se/miljoteknik

Visit Ronneby   www.visitronneby.se

Gilla oss på Facebook 

Blekinge Naturbruksgymnasium

Bruket (Ung i Ronneby)

Cefur

Cela 

Förebyggande teamet i Ronneby

KulturPedagogiskt Centrum

KulturPedagogiskt Centrum Greenroom

Ronneby bibliotek

Kulturcentrum Ronneby Konsthall

Ronneby kommun

Ronneby kommuns miljömål

Ronneby Kunskapskälla

Visit Ronneby 

Öppettider 
 
Stadshuset 
September - maj 
Måndag - torsdag 07.00-17.00, fredag 07.00-16.00

Juni - augusti  
Måndag - fredag 07.00-16.00 
 
Medborgarservice och växel

September - maj 
Måndag - torsdag 07.30-17.00, fredag 07.30-16.00

Juni - augusti 
Måndag - fredag 07.30-16.00

Dag före helgdag stängt från 16.00.

Contact us

Swichboard 0457-61 80 00

Citizen service department  
0457-61 84 00  
medborgarservice@ronneby.se 
www.ronneby.se

September-May 
Monday – Thursday 07.30 – 17.00 
Friday 07.30 – 16.00 
 
June – August 
Monday – Friday 07.30 – 16.00 


