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Små upplevelser & stora äventyr i Ronneby Kommun

Skärgårdsfavoriter, vilken är din?
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Hållbart, närodlat & kärodlat
Konst & design året om

Hej alla barn!
Vi ses på RonnebySlingorna!
visitblekinge.se/ronneby - kolla
webben för det kompletta utbudet!

ronneby.kommunguide.se

Kolla in vår
hemsida
för mer info

SMAK OCH UPPLEVELSE FÖR ALLA SINNEN
Testa vår omtalade glass i en genuin gårdsmiljö
ÖPPETTIDER GLASSKIOSKEN
Glasskiosken på gården är öppen för självbetjäning mellan
kl 08:00–20:00. Lösglassförsäljningen är öppen under
sommarlovet till slutet av augusti alla dagar kl 11:00–18:00.
Per: 0705-31 38 28
Ted: 0735-33 13 82

per.brunberg@telia.com
www.bjorketorpsgard.se
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Ett stort och varmt TACK
till annonserande företag som gör det
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Har du också tagit en bild
i hjärtat på Ronneby torg?
Vilket härligt minne! Sommarsolen flödade och
vi hade precis ätit en god salladslunch på en av
restaurangernas innergårdar.

Kundtjänst: 010-160 55 20
Tryck:
Eskils Tryckeri AB, Borås, 2022
Miljö och kvalitetssystem
ISO 9001 - ISO 14001

Certifierad
ISO 9001
ISO 14001

3 41 5 7 5

Upplaga: ca 21 850 ex.
Distributionsansvarig: SDR
Denna guide är tryckt enligt svanenkriterierna på ett miljögodkänt papper.
Utgivaren ikläder sig ingen
ersättningsskyldighet på grund av möjligen
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Med den här broschyren vill vi ge dig lust och
inspiration till några av sommarens äventyr
i Ronneby kommun, men det är på webben du
året om hittar det kompletta utbudet. Där finner
du också de evenemang som äntligen är tillbaka,
som vi längtat, eller hur?!
I Ronneby kommun finns det galet mycket att
se och göra och allt är nära. Kända pärlor och
okända diamanter - ta för dig bara! Packa ner
fikan och på med skönaste skorna. Helt säkert
får du dagar fulla av härliga upptäckter. Dagar
som man vill ska vara länge, såna som gör kullerbyttor på huvudkudden, dagar att minnas.
Ut & Njut! Glad Sommar!

Ett härligt sommarprogram finner
du på visitblekinge.se/ronneby
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Vassego! Här får du ett gäng härliga must-see´s när du ska
lära känna trakterna runt Ronneby. Här har du småstadens charm,
en oslagbar skärgård och enastående konstuttryck. Lägg till en spännande
och intressant historia och du får en skön blandning av ”sött och salt”.

Några måste-ses ♥

Och detta är ändå bara början...
♥

HELIGA KORS KYRKA tronar tryggt och vackert
uppe på sin kulle. Välkommen in! Få kyrkor har väl
så mycket att berätta som denna 1000-åriga skönhet
med två stjärnor i Michelins Turistguide.
Slå dig ner i en kyrkbänk, lyft blicken mot takvalvet
och låt 1500-talskonsten skölja över dig. Kyrkans
historia talar om glädje, sorg, blod, angrepp och död.
Lyssna i guide-appen om en septemberdag 1564
då ån färgades röd av blod... Använd QR-koden!

♥

BERGSLAGEN heter de mysiga 1700-talskvarter
som ligger granne med kyrkan och är stadens äldsta.
Här lades tidigt grunden till Ronnebys starka tradition
av tillverkningsindustri som vi har än idag. Ta en tur
i kvarteren och till Silverfallet, vattenfallet som tidigt
om våren kastar vilda vattenkaskader nerför klippan.

♥

RONNEBY STADSKÄRNA, charmigt brokig med
pastelliga trähus och 60-talsrealism. Ta en glasspaus
på torget. Häng i stan. Ta en bit mat. Shoppa. Flanera.
Fika. Var riktigt sommarlat, det är du värd!

♥ KULTURCENTRUMS KONSTHALL och Kim

Demånes färgglada och tokroliga muralmålning på
Sockerbrukets vägg, ja, det är två måste-ses! Ta in
och njut! Berlin? Nej, kaxiga Ronneby sticker ut hakan!
I konsthallen möter du samtida konst och design
i världsklass i en av Sveriges få året-runt-öppna konsthallar. Lokalen, som tidigare var Kockum Emaljerverks
Vita lager, är en upplevelse i sig med sina vackra
takfönster och fina ljusinsläpp.
Sommarens utställningsprogram finner du på nätet.
I Konsthallens kreativa hörna kan både barn och
vuxna tillsammans släppa loss fantasi och lekfullhet.

Ladda ner appen
Ronneby Guidade Vandringar
med hjälp av QR-koden.
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Bland prinsessor
& honjävlar
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♥jävlarI DEMÅNES
VÄRLD bland prinsessor och hon♥ SKÄRGÅRDSTRAFIKENS M/S ASTRID tar dig
får fantasin springa iväg på alldeles egna upptåg. Ja, åk dit och upplev själv så får du se!
Hus, trädgård och skulpturer, målningar, emalj och
keramik bildar tillsammans en spännande helhet
som inte är likt nånting annat. Och de vackra frieserhästarna och färgglada hönsen ingår utan tvekan
i konceptet.

♥ LJUVLIGA JÄRNAVIK! Vatten som kluckar mot

båtbryggan, tågvirke och tjärdoft. Klippor och lövskogskust. Ja, ett sommarparadis året om.
Cykla, vandra, paddla, fiska, bada, bada från tillgänglighetsanpassad brygga och spela minigolf förstås.
Slå dig ner i en ölträdgård, ät en god middag.
Kanske slår du upp ditt tält på campingen, parkerar
din husbil eller har bokat en skön säng. Dagen är
lång och fantastisk. Sommarnatten tar aldrig slut.

med på en guidad tur längs den lummiga Ronnebyån och hela vägen ut till Ekenäs och Karön och den
blekingska skärgården.
Välj att börja resan i centrala Ronneby eller gå ombord vid marinan i Ronneby hamn eller vid Brunnshotellet i Brunnsparken. Turen tar ca två timmar utan
avbrott, men du kan också pausa och låta otåliga
små ben få sprattla av sig över gräsytorna i parken
en stund. Håll bara koll på tidtabellen!
Ladda för turen med solglasögon, varm tröja och
en flaska vatten och hoppa ombord. Skeppohoj!
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Till skogs längs Vildmarksleden
Numera är det svårt att uppleva genuin tystnad utan några störande ljudföroreningar
i fjärran, men Vildmarksleden i Bräkneåns dalgång bjuder på stillhet, mäktiga naturupplevelser och goda förutsättningar för en uppskattad vandringstur.

Det är ingen hemlighet att några
av Blekinges bästa gårdsbutiker
ligger i Ronneby. Med mängder av
lokala matproducenter inom räckhåll är förutsättningarna ovanligt
goda för att kunna erbjuda ett
välsorterat utbud som passar
utmärkt för att fylla ryggsäcken
inför en vandringstur. Dessutom
är det extra lyxigt att kunna grunda
med en lunch på Äggaboden och
diskutera ursprung och odlare
tillsammans med gårdsbutikens
kunniga personal.
8

Den här gången har vi planerat att
vandra en sträcka av Vildmarksleden med start i Bräkne-Hoby,
med två övernattningar i vindskydd. Till skillnad mot klassisk
friluftsmat på påse, frystorkad
eller i mjukkonserv är planen att
bära med oss färska råvaror för
att helt enkelt kunna njuta lite
mer. Tyngre helt klart, men också
betydligt godare. Vi köper potatis,
grönsaker, ost från Framtida Bruk
i Slänsmåla, rökt hjortstek och
Äggabodens populära surdegsbröd

visitblekinge.se/ronneby

TEXT & BILD:
Niklas Kämpargård

som vanligtvis bara serveras i restaurangen. Märkligt nog blir det
inte alls så tungt som man kan tro.
Frukostarna består av havregrynsgröt med torkad frukt, luncherna
av enkla matiga mackor eller
wraps och middagarna av grytor
runt lägerelden. Tack vare Ronnebyslingornas faciliteter längs
Vildmarksleden och Bräkneåns
närhet har vi prioriterat bort det
tunga och utrymmeskrävande
tältet, tunga vattenflaskor och
friluftskök. Istället siktar vi in oss
på att sova i vindskydd vilket bara
kräver sovsäck och liggunderlag.
Dessutom har jag plockat med mig
en hängmatta för att kunna sova
vattennära mellan två träd.
Vildmarksleden börjar i BräkneHoby och sträcker sig norrut
genom Belganet innan den viker
österut mot Eringsboda. Åttiofem
kilometer vandringsled fullspäckad
med naturupplevelser från Sven-

manska parken i Bräkne-Hoby
till Nordensköldsparken i Eringsboda. Vi parkerar vid kyrkan och
vandrar norrut genom samhället
i riktning mot Ekfors mitt mellan
Röafors och Hjälmsa. Det är inte
särskilt långt, bara knappt 3 km,
rakt genom klassiska jordbruksmarker. Den som har ork i benen
och uppskattar att vandra långt
kan riva av hela Vildmarksleden
på bara fyra dagar (20 km per
dag), men lockade av maten i
ryggsäcken och stillhetens behag
har vi istället bestämt oss för att
skynda långsamt och njuta där vi
står. Därför tillbringar vi första
natten redan i Ekfors i ett nybyggt
vindskydd bara ett stenkast från
Bräkneåns spegelblanka vatten.

Planen är att ta med oss färska råvaror för att kunna njuta
lite mer. Lokala matvaror passar utmärkt för en vandringstur.
Dessutom extra lyxigt att grunda med lunch på Äggaboden.
9
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85 km

VILDMARKSLEDEN, en av lederna
i paletten RonnebySlingor, är totalt
85 km lång. Leden följer den vackra
Bräkneåns dalgång i helt unik natur.

Ända fram till 1960-talet användes
Bräkneån för att flotta timmer
från norra Blekinges djupa skogar
till havet vid Järnavik och när
flottningen var som allra störst på
1820-talet var sträckan mellan Bälganet och havet så upprensad att
man kunde flotta 4-5 grova stockar
i bredd och på storskifteskartan
från 1819 ser man tydligt ett flertal
lastageplatser längs Bräkneån.
Än idag kan man se spår av flera
kvarnmiljöer och vid Ekfors syns
rester av den kullagerfabrik som
Henry och Anders Olsson lät
uppföra år 1899. På samma plats
byggdes 1904 ett av landets första
bondeägda vattenkraftverk vars
nutida damm byggdes år 1921.
Att laga mat över öppen eld är inte
svårt, men kräver att du justerar
10

värmen efterhand. Se till att spänta
grov ved i mindre stickor för att
enkelt kunna höja och sänka
värmen. Det går alldeles utmärkt
att använda klassiska grytor från
ett Trangiakök eller hänga upp en
lägergryta med hänkel över eldstaden. Fördelen med Ronnebyslingorna är att de flesta eldstäder
har försetts med en trefot, alltså
tre slanor som står över eldstaden
lutade in mot mitten, med en
kätting i mitten där du kan hänga
upp grytan. På så sätt är det både
enkelt och säkert att laga mat utan
att riskera att grytan välter och
innehållet trillar ut.
Jag sover bekvämt i hängmattan
mellan två stora träd och vaknar
först framåt åttatiden. Efter att
ha gjort upp en eld kokar vi gröt,

visitblekinge.se/ronneby

dricker kaffe och bakar pinnbröd
över öppen eld. Dagens vandringsetapp är kort och därför har vi
gott om tid för att hinna njuta av
stillheten runt lägerplatsen. Bortsett från ett besökande rådjur
är vi helt ensamma i Ekfors.
Flera timmar senare, efter en lugn
och stillsam morgon kommer vi
fram till Hjälmsafallen först till
eftermiddagskaffet. Planen är att
ta ett obligatoriskt bad i det grunda
vattendraget, men mängder stenar
på bottnen gör det svårt att hitta
en enkel plats där man kan bada.
Senare på kvällen njuter vi av en
dovviltsgryta med rotsaker som
serveras till en flaska rött (i en
PET-flaska). Trots vindskyddet en
bit upp på hällarna väljer vi att

sova utomhus blott ett par meter
från vattendraget och får en stjärnklar natt att njuta av.
Det är verkligen inte svårt att älska
dagarna längs Bräkneån.

FAKTA: Den 85 km långa Vildmarksleden sträcker sig från Bräkne-Hoby
till Eringsboda och passar utmärkt
för både vandrare och MTB-cyklister.
Det finns flera vindskydd för vila, rast
och övernattning i Ekfors/Dönhult,
Hjälmsafallen, Strångamåla bygdegård, Hålabäckskvarn, Ebbamåla
kvarn, Båtasjön, Tjurkhult, Horkorneryd, Hjorthålan (camping) och
Bredasjön (camping).
Vatten: Det saknas dricksvatten
längs leden, men däremot finns
det gott om sjö- och åvatten som

Vid RonnebySlingors
eldstäder finns oftast en
trefot vid eldstaden.

går utmärkt att dricka om du bara
kokar eller renar det först med ett
vattenreningsfilter.
Toaguide: I brist på toalett kan
det vara smart att bära med sig en
toalettspade. Gräv en grop, gärna
15-20 cm djup, på en avskild plats
långt från lägerområdet och gör dina
behov i gropen. Lägg allt toapapper i
gropen och fyll på med jord. Använd
aldrig våtservetter då dessa inte
förmultnar. Våtservetter måste alltid
tas med tillbaka.
ronneby.se/ronnebyslingor
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Försommarens Rhododendron tar dig med storm. Vilken prakt!
Njut av trädgårdar och planteringar. Låt ungarna spela boll. Låna
styltor på Naturum. Lägg dig på gräset och filosofera en stund.
Ronneby Brunnspark är en lisa för själen, året om. För alla.

Hela familjens älskade Brunnspark!
Picknick. Bus. En promenix. Åh, här trivs vi!
RONNEBY BRUNNSPARK är vårt fantastiska kulturreservat och vår prisbelönta park som anses som
en av Sveriges vackraste. Och vi håller med! Hit går
vi gärna med en picknickkorg. Läser en bok. Umgås.
Låter ben med mycket spring få flyga över de stora
gräsmattorna eller utmanar familjen i minigolf.
Lämnar du termosen hemma är det inte långt till
ett fik eller en restaurang när det kurrar i magen.
Parken är 100 hektar stor med 25 byggnadsminnen
sedan brunnsepoken och har en mängd planteringar
och trädgårdar. Lägg till Brunnsskogen med spår och
stigar för en promenad eller en tur med löparskorna.
UTSTÄLLNINGEN I KALLVATTENKUREN missa inte
den! Om skeppet Gribshunden som sjönk år 1495
och om folietunna guldgubbar från järnåldern. Här
blir barnen gärna grävande arkeologer för en stund.
NATURUM är en bra startpunkt för att se parkens
natur lite närmare. Här finns flera utställningar, en
skattjakt och aktiviteter för hela familjen. På Ekorre-

stigen, 1,2 km lång, kan barnen följa med ekorren Kurrekott på upptäcktsfärd bland djur och växter i skogen.
BRUNNSBADET Äventyrsbadet som är utomhus
i parken har öppet juni, juli och augusti. Visst testar
du den 93 m långa Magic Hole-rutschkanan?!
Utforska badlandskapet och njut av de 26 grader
varma bassängerna.
Kolla öppettider och annan information på nätet.
RONNEBY BRUNN HOTELL & SPA ger dig semesterlyxen du är värd. Koppla av och njut. Maskoten Trolly
är favoriten som busar med alla barn.

Ladda ner appen
Ronneby Guidade Vandringar
med hjälp av QR-koden.
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Skuttande som vårystra kalvar,
eller är det älgkapplöpning i skogen?
Nä, matdags! De är bara precis som vi,
raska till det goda middagsbordet.

Ta dig till storskogen och grottorna.
Stäm träff med en härlig häst
eller med en ståtlig svensk konung.
ANGLESTUE GROTTOR är både vackert och spännande. Här har mäktiga stenblock skapat grottor, den
största är 12 x 8 meter. Under 1600-talets skånska
krig lär de varit ett tillhåll för de danska friskyttarna.
Fantasin går lätt igång här i skogen... Är det här rumpnissarna bor? Hörde jag inte nåt? ”Vaffö, vaffö, vaffö
gööör ni på dette viset?” Eller, är det inte en liten älva
där borta i ljusstrimman i det gröna, med böljande
hår långt ner till anklarna...
Skogen är både skön, avkopplande och lekfull.
Välkommen till granarnas och mossans rike.
Anglestue är en del av RonnebySlingor och passar
bra för nyfikna barn och en medhavd fika. Kanske inspirerar det till fler turer längs de markerade lederna.

PONNYBUS Hurra för Shetlandsponnyn! Hur mysiga är de inte med sin långa man och lite rufsiga
pannlugg, dessa söta lugna ponnies som så lätt blir
din bästa vän. I Eringsboda kan du rida i skogen, ta
lektioner, åka häst och vagn eller vara på läger. Allt
kräver förstås först en kontakt med ridskolan.

RÄNTEMÅLA ÄLGPARK Ut i vildmarken! Till mörka
skogar och glittrande sjöar. Färden till Älgparken är
en del av upplevelsen. Var redo när du närmar dig.
Spana och speja. Var är skogens konung? Varje dag
kl 17 är det en guidad visning och matdags för älgarna
i hägnet. Ibland kommer det bara en, ibland många.
De är lugna och trygga och kommer ofta riktigt nära,
speciellt silvertjuren Eli. Han gillar att få en morot eller
två, kanske av dig? Boka för visning.
Visste du förresten att de största älgtjurarna kan nå
en mankhöjd på 230 cm och bli 700-800 kg tunga?!
14
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Mystik, mångfald och kittlande
nyfikenhet alldeles runt knuten
Runamo
möt Micke Gunnarsson,
inspiratör/föreläsare/författare
–En spännande plats att ta sig till
är Runamo i området kring Mörtjuk
ungefär fyra kilometer öster om
Bräkne-Hoby. Runamo har vållat
många frågetecken och ansetts ganska mystiskt genom åren. Här har
varit många forskare och expeditioner för att undersöka vad det är för
mystiska tecken i marken och man
trodde länge att det handlade om
runtecken och inskriptioner.

”

En plats för stillhet och
nyfiket utforskande.
Nu vill jag inte avslöja för mycket
men man kom fram till att det inte
rör sig om några mystiska tecken
utan att det helt enkelt är naturen
själv som för 900 miljoner år sedan
skapade dessa mönster och som har
skapat mystiken runt hela platsen.
För mig så har den här platsen och
hela området betytt att komma hem
igen i mig själv. I allt det yttre bruset är det viktigt att hitta platser,
inom mig själv och i naturen, som
hjälper mig att landa in.
Den som kommer hit till Runamo
får en chans till stillhet men kan
också nyfiket utforska Runamos
historia. Här finns informationsskyltar som berättar mer. Kommer
du hit så föreslår jag att du tar med
dig en fikakorg eller matsäck och
njuter. Jag vet att de som håller på
med olika spel i appar på mobilen
för att hitta spännande platser, kan
hitta Runamo via vissa spel.
Runamo är magiskt.
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Upptäck mer. Hitta guldkornen du kanske inte visste fanns.
Micke, Anna och Mouayad, tre av våra Ronnebyambassadörer,
ger dig tips på sevärdheter och aktiviteter. Låt dig inspireras!

Karön
möt Anna Ekberg,
caféägarinna
–Man får ju bara inte missa Karön. Det finns många pärlor
i vår blekingska skärgård men en som har en särskild betydelse för mig är Karön.
Man ser den lilla ön från fastlandet Ekenäs utanför
Ronneby. Man kan promenera runt ön på ungefär
en timma. Upplevelsen börjar redan med färden
dit, då man åker båt. Båtfärden tar inte lång tid
och när man lägger till vid bryggan på Karön
har man det pampiga huset Schweizeriet framför sig. Den är från förra sekelskiftet och byggt
i den då för tiden populära schweizerstilen. Det
är en otroligt vacker byggnad med en spännande historia.
Det var gästerna på Ronneby Brunn som på
läkarordination förr i tiden åkte till Karön för att
kallbada, njuta av god mat och dricka punsch på
verandan. Den var den tidens spa och hälsoretreat.
Fram till 1885 byggdes 16 vackert utformade villor
på Karön, alla byggda i schweizerstil med verandor
och mycket snickarglädje. Villorna, som finns bevarade
än idag, byggdes av grosshandlare och andra prominenta
personer som använde villorna som sommarhus.

”

Man känner en sådan
kittlande nyfikenhet.
När jag var barn så älskade jag att gå runt och kika på alla vackra villor som
gömmer sig i grönskan. Fortfarande kan jag känna en sådan kittlande nyfikenhet
när jag besöker Karön, vem bodde i de vackra villorna och hur såg deras liv ut?
Det finns en informationsskylt ute på Karön där man kan läsa om byggnaderna
och ön. En garanterat uppskattad utflykt.

17
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Ronneby Brunnspark
Möt Mouayad Martini,
kommunvägledare

”

– För mig är Ronneby Brunnspark
den allra bästa platsen. Parken är
känd för de allra flesta ronnebybor
men jag tror inte att alla har tagit
sig tid att utforska parken med allt
vad den har att erbjuda. Parken är
inte bara ett tillgängligt rekreations- och fritidsområde utan även
ett paradis när det handlar om
kultur och historia.

Brunnsparken är bästa
platsen för mångfald.
Platsen skapar möten och bygger
broar över generationer och mellan
olika nationaliteter. Här anordnas
en mängd aktiviteter och arrangemang, bland annat kulturaktiviteter.
Inne på Naturum finns information
om de fantastiska byggnaderna
som finns i parken. Varför inte ordna med en frågetävling där hemma
med familjen eller vännerna?
Läs på om byggnaderna och ta en
närmare titt på dem här i parken.
Njut av arkitekturerna och histori-
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en, sedan är det bara att memorera
och fixa med frågetävlingen där
hemma i soffan.
Brunnsparken är inte bara magisk
under sommarhalvåret, även höst
och vinter erbjuder parken upplevelser, med speciella ljussättningar
på träden i parkmiljön. Det är inte
bara vackert, det hela tillför en
extra dimension på upplevelsen
alldels i anslutning till vattenfallet.
Ett måste för den som är intresserad av design och gestaltning
i utomhusmiljö.
En annan sevärdhet i Brunnsparken
är Japanska Trädgården som var
nominerad till design- och arkitekturpriset i kategorin Årets Uterum,
Swedish Design Awards by Rum
2021 – väl värt ett besök.

visitblekinge.se/ronneby

Skatter
nära dig
Ronneby bjuder med sina kransorter en palett av kulturhistoriska upplevelser,
TEXT & BILD:
Krisztina Andersson

besöksmål och smultronställen. I kommunen finns en rikedom att upptäcka,
många kända och några mer anonyma. Följj med på en tur. Vi presenterar ett
axplock av kultur och historia i en smakfull mix – skatter nära dig..

EN AV SVERIGES MINSTA
Vi startar vår resa på Norra Smålandsgatan i Kallinge och kliver in
på Ekholms Fotoateljé, en av Sveriges minsta och äldsta dagsljusateljé för fotografering.
Här står tiden stilla, det är som
att kliva rakt in i ett tidigt 1920-tal
och det är nästan så att man förväntar sig att hitta fotografen Oscar Ekholm själv bakom kameror
och gamla tiders kamerablixtar.
Kameror, fonder, mörkrumsutrustning och allt annat som hör
fotografering till finns bevarat
i den lilla ateljén. Även pappers-

block med anteckningar och
noteringar samt kvitton finns
kvar. Här tillåts besökaren att vila
i stunden och föreställa sig högtidligheten när ortsborna kom för
att förevigas vid Oscar Ekholms
vackert målade väggfonder.
Oscar Ekholm drev fotoverksamhet i byggnaden under åren
1929–1980.
Fortsätt att läsa om turen
till alla Skatter nära dig på
visitblekinge.se/ronneby
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D

en gamla trädörren i Heliga Kors Kyrka vittnar om en
ruskig händelse år 1564. En helt annan dörr planeras
att byggas till ett museum för 1400-talets vrak; Gribshunden.
I Ronneby hittar du romantisk träarkitektur i schweizerstil
från en 200-årig brunnsepok, ett kungligt vrak från 1495,
fornlämningar och små guldgubbar... Platser som vittnar om
stadens händelserika århundraden, fyllda av krig, bränder
och innovationer. En modern kurort med livlig kulturhistoria.
Följ med på en guidad tur eller gå en helt egen tur med
appen Ronneby Guidade Vandringar som du laddar hem
från nätet eller scannar QR-koden här brevid.

20
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Vågor och vrak. Blodbad och bränder.
Besök Kallvattenkuren, lyssna till berättelser
i appen eller följ med på en guidad tur.

GRIBSHUND OCH GULDGUBBAR, i huset Kallvattenkuren i Brunnsparken, finns utställningen du besöker
för berättelsen om Gribshunden, den danske kung
Hans skepp, som gick till botten utanför Saxemara.
Med man och alla rikedomar sjunker skeppet
dramatiskt efter att en brand brutit ut ombord.
Året var 1495. Nu vilar vraket under vågorna och
en spännande forskning pågår. Tre år tidigare hade
Christopher Columbus seglat med samma typ av
skepp, den tidens mest moderna, för att upptäcka
en ny kontinent i väster.
I samma hus finner du också de små lövtunna guldgubbarna från Västra Vång. De hittas på boplatser
som var betydelsefulla under järnåldern och tyder
på kult och makt.
Fynden från Gribshunden, guldgubbarna från Vång
och den medeltida staden utgör grunden till det
museum som nu planeras i Ronneby.
BJÖRKETORPSSTENEN ett av landets märkligaste
runstensmonument finns så klart vid Björketorp,
cirka 7 km öster om Ronneby. Den drygt 4 meter

höga stenen har en urnordisk förbannelse som hotar
med plågor och död. Inskriften är från senare delen
av 600-talet e Kr. Törs du åka dit?
APPEN RONNEBY GUIDADE VANDRINGAR laddar
du ner i din telefon, beger dig till platsen du tänkt
lyssna på och ja, sen vävs du snabbt in i intressanta
berättelser, om 1800-talets coolaste spa, om bränder, om blodbad en septemberdag år 1564 och andra
historier från en svunnen tid. Scanna QR-koden och
bege dig till spännande upplevelser.
GUIDADE STADSVANDRINGAR är ett härligt sätt
att lära känna en stad, man får veta det bästa av
det mesta. I Ronneby finns flera guidade vandringar,
du hittar dem på visitblekinge.se/ronneby och där
finner du också datum, tider, priser och anmälan.

Ladda ner appen
Ronneby Guidade Vandringar
med hjälp av QR-koden.
21
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Hängmattan får vänta, det finns
alldeles för mycket kul att göra!
Det är härligt att röra på sig, eller hur? Ska du paddla
eller spela padel? Ta en runda på golfbanan, orientera
i skogen eller kanske en ridtur? Valet är förstås ditt,
men, bara kööör! Låt pulsen gå på högvarv. Ha skoj!

HITTA UT med Ronneby Orienteringsklubb lockar
dig att leta checkpoints i terrängen på egen hand.
Aktivera både kropp och knopp! Ta med kartan på
promenaden, på cykelturen och på löprundan. Helt
säkert upptäcker du nya platser i dina hemmamarker, lite vid sidan av vägen och stigen. Alla kan
delta utifrån egna förutsättningar, maj - oktober.
BLEKINGE SURF vid Ronneby Marina erbjuds två
gjutna sommaraktiviteter för dig som trivs i vågor
och vatten - surf och SUP.
GOLF Välkommen till golfkusten! I Blekinge finns
flera trevliga banor varav 3 i Ronneby kommun.
Ronneby: familjebana i Brunnsmiljö med 18 hål.
Leråkra: naturskön bana, 12 hål alternativt 18.
Carlskrona: 18 hål med havsutsikt hela vägen
Kolla på nätet. Gör din bokning för en kanondag!
24

PADDELKOMPANIET i Järnavik, som är proffs på
kajaker, hjälper dig att uppleva något av det mest
unika vi har - skärgården! Att ljudlöst glida fram över
vattnet och komma nära naturen blir minnen man
njuter av i länge. Har du inte provat så sätt det högt
på sommarens to-do-list.
PADEL Är du redan padelfrälst - grattis! Du som
ännu inte provat, gör det! Padel är en relativt enkel
racketsport som passar både stora och små spelare.
I kommunen finns flera padelhallar.
VÄBYLUNDS ISLANDSHÄSTARs anläggning ligger
vackert helt nära havet. Här finns chans till både turridning och ridläger för den som är van i sadeln men
också möjligheter för nybörjare.
Kom ihåg att boka dina aktiviteter i förväg!
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Ljummen saft och sandiga mackor.
Myror på benen och tång mellan tårna.
Men - alldeles, alldeles underbaaart!
I Ronneby är vi lyckligt lottade med bad och vatten runt hörnet.
Ett dopp i soluppgången då vattnet ligger spegelblankt. Eller en dag
vid stranden med fika, badbollar, stoj och hela familjen. Sommaaar!
KARÖN, ger dig båt och bad på samma dag. Båten
till Karön går från Ekenäs i Ronneby. I ett huj är du på
ön med hus från brunnsepoken, en vacker natur och
inbjudande stigar för en promenix i skuggan. Badet
har 100 meter sandstrand. Det är långgrunt, något
som gillas av de små och deras föräldrar. För de simkunniga finns en lång brygga till djupare vatten. Med
grillplats och toaletter är det enkelt att stanna en
hel dag med en välladdad fikakorg. Kolla båttiderna!
SLÄTTHAMMAR på Almö ca 22 km öster om Ronneby har en badplats med sandstrand och även här
är det långgrunt. Almön är ett fint utflyktsmål. Hela
ön är ett naturreservat med vandringsleder i ekhagar
och lummiga lövskogar. På södra delen av ön är det
ett öppnare landskap med hedmarker och ljuvliga
strandängar. Vid midsommartid hörs ekoxarna
brumma när de flyger i skymningen. Åk dit!
HÄRTOPRSSJÖN ligger ca 2 km sydväst om Ronneby, här badar du i en insjö med sand och badbrygga.

RÖABYSJÖN är en mindre badplats i sjön Röaby ca
5 km norr om Bräkne-Hoby. Här finns torrtoa och
grillplats. Kanske läge att ta med nåt grillbart...?
RONNEBY BRUNNSBAD är äventyret som ligger
mitt i Brunnsparken i Ronneby. Här finns den 93
m långa Magic Hole-rutschbanan, en bana som är
75 meter med gupp och svängar, en 7 meter lång
vattenpist, ett badlandskap med kanaler och öar, en
liten lagun, en långgrund ”strand”, en strömkanal och
masserande vattenstrålar. Småbarnsbassängen är i
tre delar och här finns både vattenrutschbana och
vattensprutande lekfigurer. Ja, hela familjens badland
helt enkelt!
JÄRNAVIK har en trevlig badplats med gräsytor,
sandstrand, klippor, brygga och en tillgänglighetsramp. När magen kurrar finns både kiosk och restaurang nära och minigolf när man vill ha omväxling.
Strax ovanför badplatsen finns grillar och vindskydd.

MÅLLSJÖN, är en insjö, ligger i Möljeryd ca 10 km
norr om Ronneby. Här slår man sig ner på gräset och
doppar tårna från sandstranden eller från bryggan.
27

Den lantliga gårdsidyllen.
Kanske färgstarkt, hett och indiskt i stan.
Eller White Guide-rosade bakverk i parken.
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Måste man välja? Nej absolut inte! I Ronneby kommun
är allt nära. Magen är sommarlat och det är dags
att unna sig nya smaker. Vem kan väl motstå?

ÄGGABODEN utanför Ronneby är en lantlig idyll. Här
äter du säsongsbetonad mat på lokala råvaror, lagad
från grunden av gårdens duktiga kockar. Fika? Javisst!

HOBY KULLE ORANGERI Under vinrankorna trivs
man lätt med sin lunch och kaffekopp. Eller i skuggan
under de stora träden med en vy mot ett rosa slott.

OSCAR & CO Slink in! Botanisera bland hyllorna,
köp goda delikatesser till helgen, mingla i vincaféet,
köp en ostbit, drick en kopp kaffe, ta en lunch. Njut!

VILLA VASSEN i Ekenäs är en trevlig sommarrestaurang man inte vill missa. Perfekt att kombinera
med ett besök på Karön, de är ju grannar!

MANDELTÅRTAN Välkomna till detta trevliga café
och restaurang vid Brunnsparken med fina White
Guide-kvalitéer. Bak och mat på ekologiska råvaror.

ALFREDS café och pub i Bräkne Hoby - när du vill
ha en riktigt bra räckmacka eller från grunden vällagad
husmanskost av de bästa råvarorna.

DILKUSH Hit går du för de fantastiskt goda indiska
smakerna, för kryddorna, för färgerna, grytorna,
såserna, rörorna... - och naanbrödet förstås!

VILDMARKSCAFÉET nära naturen med postadress
Hallabro. Sitt ner och njut av lunch eller fika! Blekinges godaste kroppkakor 2013, Viltfärsbiffar... åhhh...!!

ELLENS BOKCAFÉ där man gärna stannar länge
för en fika eller en lite lättare maträtt. Dessutom
kan du njuta av ett glas vin eller öl till din favoritbok.

PENSIONAT JÄRNAVIK Håll utkik efter goda-dryckers-provningar av alla de sorter, häng i ölträdgården,
ät gott, fika och köp en glass i Havsstruten! Sommar!
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4

skärgårdsfavoriter

SAXEMARA - EN
SKÄRGÅRDSIDYLL
Är alla med och har vi med oss
allt? Fika, badkläder, sköna skor,
filtar och kameror. Check på allt!
Då åker vi med ett leende på läpparna ut till en riktig skärgårdsidyll
fylld av liv och historia, som bland
annat handlar om en dramatisk
tid på havets vågor. Det slutade
med att det danska örlogsskeppet
Gribshunden förliste här på slutet
av 1400-talet!
Detta har vi bestämt oss för att
ta reda på mer om, så vi tar sikte
på Ronnebyslingan som heter
Gribshundsleden, den får vara vår
guide för att ta oss till rätt plats.

visitblekinge.se/ronneby

Charmen är påtaglig och miljöerna
är som en tagna ur en film med
Blekingeekor och gamla båtar som
kan ses vid det lilla båtvarvet! Vi
tar oss utmed vackra grusvägar
och ekar som står längs vägen.
Till slut når vi en udde med fina
spångar av trä ihop med informationsskyltar som berättar den
hisnande historian om Gibshunden! När vi väl är framme längst
ut bland badbryggorna kan vi
ställa oss och titta ut genom tavlan
som visar oss precis vart paniken
och dramat ägde rum ombord vid
förlisningen för över 500 år sedan!
Missa inte detta!

LINDÖ UDDE NATURRESERVAT
Vi tar oss till en plats som alltid
passar vår familj. Väskan är full
av allt som önskas för en dag och
kväll på Lindö. Hit åker vi i allt
från full storm till glittrande sol,
med kamera och kikare, för att se
när de stora vågorna rullar in och
hisnande bryter mot land.

Det stora havets mäktiga vågor
skapar ett skådespel. Windsurfarna slår volter i vågbruset och
fåglarna kämpar i vinden.
På kvällen när lugnet lagt sig
tänder vi en eld på en av de fina
eldstäderna och lagar Krabbelurer.

Solen färgar himlen i sagolika
nyanser i horisonten. Fåglarna
försvinner långt ut mot fyren
Gåsfeten och månen stiger sakta
upp ur havet. Här möter hela
familjen det stora blå och blir
ett med havet i Ronneby.
Ett riktigt vackert äventyr!
31
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TORKÖ I LISTERBY SKÄRGÅRD
Idag ska vi upptäcka ett örike till
fots! Vi tar oss enkelt över den
lilla bron från fastlandet ut till en
riktig skärgårdspärla i Ronneby
som erbjuder äventyr för alla. Här
möts vi av en riktigt vacker plats
med storslagen natur, och har vi
tur idag så breder havsörnarna ut
sina vingar ovanför oss på vår väg
ut mot stränderna.
Förr var det ett stenhuggeri på
ön. Vi passerar de dramatiska
klippväggarna i stenbrottet och
fortsätter längs den gamla vägen
tills vi kommer till sandstranden
ytterst på ön.
Att gå här med familjen och vandra
runt ön är ett lagom äventyr för
oss alla, för att få känna havsdoften i skärgården och blicka ut över
horisonten. Vi ser vår favoritö
Ljungsskär som vi brukar vara
på med båten.
Men idag ska vi ta oss vidare från
stranden till fots till den andra
sidan viken. Vi tar oss till Djupasund där de gamla ubåtsbryggorna
en gång fanns, härifrån ser vi
Slädö tvärs över sundet. Det är en
mysig liten promenad. Vi möter
dovhjortar som springer genom
skogen samtidigt som vi berättar
för barnen om det gamla klostret
som en gång fanns på andra sidan
ön. Och om den gamla sägnen om
tunneln som sägs ha gått ut till en
annan närliggande ö.
Ja historiernas och äventyrets ö!
Med sitt rika djurliv, sina slingrande vägar, vackra natur och sin
tydliga koppling till havet tar ön
oss rakt ut i skärgården. Här finns
verkligen allt samlat på denna
skärgårdsö. Här vill vi stanna
tiden!
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JÄRNAVIK
Vi tar den slingriga vägen längs
ängarna som leder oss ner till den
lilla hamnen som andas charm och
stillhet. Kliver ur bilen. Vi ska ut
på en mindre vandring, men först
en sak som är självklar här - det
är dags för glass och fika på det
riktigt mysiga B&B som ligger
här. Vi får i oss allt vi behöver och
mer därtill för att orka gå på en
runda längs stigar, upp på branta
berg, förbi små badvikar och ut på
udden så vi kan se segelbåtarna
vid horisonten. Vi ska gå längs
de hisnande klipporna, de branta
klippväggarna som följer viken in
till hamnen.
När vi sitter på klipporna och fikar
kan vi se hur Tjärö-båten kommer
och lämnar av gäster som tagit del
av några av vår skärgårds absoluta
guldkorn. Vi ser vänner fulla av
skratt som hyrt kajaker och ska ut
och paddla för en dag på ett stilla
hav.
Vi, som har hela familjen med
idag, har nu börjat gå upp längs
parkeringen och tittar på kartan

som visar vägen till stigarna vi ska
följa. Så klart vi ska till den högsta
toppen av dem alla! Här finns flera
stigar att välja på för att komma
dit, men vi tar en som passar oss
alla. Väl längst uppe på toppen är
vyn storslagen! En inramning av
en del av Ronneby skärgård ut mot
öppet hav. Det är precis detta det
handlar om för oss, närheten till
skogen, naturen och havet.

Vår familj som nu varit ute på
dessa 4 skärgårdsäventyr bor i
Ronneby. Vi älskar att upptäcka
allt vi har runt oss här, både från
hav och land!
Självklart lämnar vi bara fotspår
efter oss på våra äventyr, resten
tar vi med oss hem tillsammans
med nya fantastiska minnen från
naturen i Ronneby!
Läs mer i broschyren
Blekinge Utflyktsguide
lansstyrelsen.se/blekinge

Och här kommer ett
Krabbelur-recept!
Till 10 Krabbelurer behövs:
•
•
•
•
•
•
•

2 ägg
2,5 dl mjölk
1-1,5 dl strösocker
4,5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1-2 tsk vaniljsocker
Smör att steka i
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Hållbart, hetare än någonsin!
Närodlat & kärodlat och
gamla prylar som får nya hem.
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Ge dig ut på landet och njut av lokalt mathantverk. Det finns
en stor sannolikhet att det blir en ny och väääldigt trevlig vana.
Och kanske tillhör du loppisdetektiverna? Då har du kommit rätt,
Ronneby tillhör loppis-meckat. Lägg där till några riktigt bra
second hand-butiker. Ja du förstår - sommaren är i hamn!

JOHANNISHUS GÅRDSBUTIK har vilt från egna jaktmarker, allt slaktat, styckat och mörat i egen regi. På
gården finns också ett ölbryggeri med lokala smaker.

VICTOR OLSSONS Handgjorda, prisbelönta korvar
från egen gård, rökta enligt traditionen, följer garanterat med dig hem efter ett besök i Bräkne Hoby.

ÄGGABODEN har närproducerade, krav och ekologiska
produkter, främst från Blekinge men också en del
från angränsande landskap, fokus på mathantverk.

REKO-RING RONNEBY året om varannan onsdag
kväll i Ronneby. Förbeställ på nätet!

BJÖRKETORPS GÅRD är ett modernt jordbruk med
känsla för glass som görs och säljs på gården. Många
annorlunda sorter och alltid en ny för året. Smaka på!
ÄNGAGÄRDE GÅRDSMEJERI i Eringsbodas trakter
där mjölken förädlas från gårdens fjällkor. Shoppa
mjölkprodukter och ost i självbetjäningsboden.
HASSELSTADS LANTBOD med ägg från lyckliga
hönor som hålls i ett mobilt hönshus. Potatis, obesprutade grönsaker, pumpor och köttlådor.

ABBES MEJERI Abbe är en skicklig mathantverkare.
Med mjölk från Björketorps gård växer välsmakande
syrianska ostar fram i Ronneby stadskärna.
SALLYS i Ronneby stadskärna för fina klädfynd, skor
och smycken i ett välskött second hand-rike.
LINDRA med ett brett utbud av allehanda seccond
hand-prylar, du hittar dem också i Ronneby.
BRUNNSPARKENS LOPPIS i Ronneby varje söndag
under sommarhalvåret är världskänd i hela Blekinge.

BUSSEMÅLA GÅRD har ekologiska tomater, potatis,
vitlök, gurka, chili och äppelmust beroende på säsong. Liksom lammkött och skinn.

PRYLBODEN i Hjortahammar är butiken med allt
från loppsfynd till antika guldkorn.

FÖRKÄRLA GÅRD med grönsaker, ägg och kött
och dessutom smakfulla grillkorvar till utflykten.

RONNEBY OUTLET BAKLUCKELOPPIS på söndagar
under sommaren.
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Med vind i håret väntar äventyret,
ta en cykeltur! Eller gör dagen
till fots på RonnebySlingor.
RONNEBYSLINGOR ger dig upplevelser från hav till
skog. Nya leder och stigar att utforska, fyllda med
historia, vackra vyer, rastplatser och klurigheter för
barn. RonnebySlingornas egen barnfavorit är maskoten Hedda Igelkott som gör det lite extra kul för de
mindre. Med en termos kaffe och några mackor
i ryggsäcken får ni en fin dag i det gröna. Ta kläder
efter väder, sköna skor och gör dagen till den bästa!

Kom ihåg att allt du tar
med hemifrån också
ska följa med dig tillbaka!
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FISKE är en stor hobby för många, året om. Näbbgäddan, som nog är vårens vassaste fisk, är rolig att
fiska när den kommer in på våra grunda havsvatten.
Vid samma tid är det öringdags - prova lyckan mitt
i stan i en vild och brusig Ronnebyå!
För andra är fiske ett sommarnöje på bryggan med
rullade brödkulor på kroken och ett flöte som envist
håller sig vid vattenytan. En och annan mygga får
sätta livet till under tiden som du filosoferar om stort
och smått. Efter ett tag halar du in och finner att kroken är blank. Intet liv. Ja, det blev kanske inga stora
fångster, men vad gör väl det? Du fick tänka en del,
göra ingenting - men ändå vara fullt upptagen.

visitblekinge.se/ronneby

Vilken frihetskänsla, att få susa iväg på cykeln, om så bara en liten kort tur.
Ta en ny väg eller ta en omväg och du kommer garanterat att se något du
inte sett förr. Cykeln är de nära upptäckternas bästa vän.

ARK 56 gör det lätt för dig att bli bekant med vårt
unika biosfärområde. Ett flertal nav knyter samma
lederna och erbjuder mat, boende och upplevelser.
Vid naven kan du byta färdsätt - hoppa på en båt
och åk med skärgårdstrafiken, hyr en cykel eller
kajak/kanot. Snöra kängorna och dra iväg, för en dag
eller kanske flera. Planering är ibland halva nöjet,
ladda ner ARK56-appen så får du stenkoll på läget.
CYKLA! Med vinden i håret och solen på näsan susar
du fram i ett behagligt tempo. Varje infall om ett
stopp bejakas och nya upptäckter görs. En paus efter
uppförsbacken och en kik på de makalöst vackra
blommorna i dikeskanten. Eller ett stopp för något
läskande, en glass eller två och en stund i solgasset.
Ja, det här är ju precis vad man behöver! En liten kik
på kartan och turen går vidare på vindlande vägar.
Med lite jävlaranamma kanske det blir en heldagstur
på hojen, och vem vet, kanske en flerdagars cykelsemester?
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Vad har du i kikaren?
Någon plan för dagen? Låt oss tipsa
om kust, skog och 40 unika naturreservat.
Helt enastående är till exempel Blekinges lövskogskust. Här blir öar och hav
till enda rike. Träden växer långt ut i skärgården, nästan så de doppar tårna
i vattnet. Ljuset från havsytan letar sig in under ekarna och man får känslan
av att skuggorna försvinner. Ta dig till kusten! Öppna alla sinnen, ta in!

Idag går turen till Gö naturreservat som ligger vid havet, öster om Ronneby. Det är Blekinges näst största
naturreservat, störst är nya Blåmusselbankarna. Gö
har väl bevarade ekskogar, fina sandstränder och en
stor artrikedom. Här finns också ett bokbestånd med
en snittålder på sisådär 120 år. Och då dyker så klart
idén upp om att krama en riktig gamling. Men räcker
vi runt om, ja vi får väl se hur det går med den saken.
Ett annat riktigt fint utflyktsmål är Lilla Gärde naturreservat i Bräkneåns dalgång. Här är fågellivet särskilt
rikt och i ån lever flodpärlmusslan. Hagmarkerna
inbjuder till en stunds filosoferande i gröngräset
medan humlor surrar och fjäril´n prålar i solen.
Kaffet smakar bra. Livet é gott!
Läs mer om naturreservaten och allemansrätten
i broschyren Blekinge Utflyktsguide
lansstyrelsen.se/blekinge
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Det är så bra med naturen. Den kräver inget inträde
och väldigt lite planering eftersom den alltid är öppen. Den tar emot oss alla, bara vi älskar den tillbaka.
Det är dealen!
I Sverige kallas denna ynnest för Allemansrätten vilket innebär att vi är fria att vistas i de flesta naturområden. Men det är inte enbart alle mans rätt, det är
också en skyldighet som innebär ansvar. Det betyder
till exempel att du tar med dig allt skräp hem, att du
inte bryter kvistar, att du inte stör djur... Att ta hänsyn.
Att bara lämna fotspår. Enkelt, eller hur?
I naturreservaten gäller dock lite speciella regler. Vid
varje startpunkt finns information om vad som gäller
för det specifika området. Här finns också en översikt
av leder och stigar att följa och hur långa de är.
I Ronneby kommun finns inte mindre än 40 naturreservat. Välkommen ut i naturen! Ut & njut!
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Var vill du vakna imorgon?
Flärd eller budget? Manglade lakan
med spetsbård eller egna favoritlakan.
Godmorgon och godnatt. En dag full av nya intryck är kort. Vips är den slut,
men det var den bästa på länge. Ge dig själv några äventyr. Gör något som
du inte brukar göra. Hotellsov i din egen hemstad eller i grannstaden.

Ronneby kommun och hela Blekinge bjuder verkligen
på en mängd fina platser och aktiviteter av alla slag.
Gör en långhelg! Vakna på en ny spännande plats
som du inte varit på tidigare eller åk till ditt favoritställe som du älskar. Vad vill du göra?
Kanske vill du vakna i en sovsäck, dra upp dragkedjan
på tältet och låta en frisk men mild havsbris svepa
in över ansiktet med alla dess dofter. Höra ljudet av
vågskvalp mot klipporna... Eller vill du starta dagen
med huvudet på en mjuk kudde där solens strålar
precis når din nästipp genom glipan i spetsgardinerna. Och sitta länge vid ett vackert dukat frukostbord
och därefter gå på spa...
Kanske bor du i ett hus i schweizerstil med anor från
brunnsepoken, i en enkel stuga vid vattnet på Karön,
i din husbil? Eller på en rosa herrgård med palmer
vid entrén eller i stan på ett hotell med fjällstugekänsla mitt i Sveriges trädgård?
I Ronneby kommun har du en mängd fina hotell,
B&B, vandrarhem, pensionat, stugor, campingar och
ställplatser att välja på. Alla i prislägen där du helt
säkert hittar det som passar dig bäst för stunden.
Ett äventyr med övernattning kräver lite planering.
Boka din vistelse i förväg, både logi och aktivteter.
Men du vet väl att planering är resans halva nöje.
Och vad är väl en övernattning utan en god middag.
Var din egen kock och ladda för en mysig grillkväll.
I Brunnsparken finns grillplatser och på många andra
ställen också. Är du sugen på att ”gå på lokal” så
finns det en mängd trevliga restauranger i din närhet
i hela kommunen. Du finner dem alla på webadressen. Smaklig spis! Hoppas du får fina dagar!

Njut det goda livet

DET ÄR DU VÄRD!
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Tosia Bonnadan, Nostalgia,
utställningar, musik och teater...
Vi längtar!

Det är i Ronneby det händer! Evenemang hela sommaren lång!
Det blir kul! Det blir folkfest! Du kommer väl också? Ett dagsaktuellt
program, med nyheter, finner du på visitblekinge.se/ronneby
TOSIA BONNADAN är Ronnebys verkliga familjefest
och så har det varit i drygt 170 år. Av tradition går den
av stapeln andra helgen i juli, då fyller marknadsbesökare gator och torg och det är ett härligt myller av
männskor överallt. Alla vill vara här, stor och liten,
ung och gammal.
Håll utkik på nätet för att se årets program! Det blir
kul! Du är välkommen! Ta med din vän, din familj, ja,
hela släkten. Vi ses!
SILLARODDEN är något man inte vill man inte
missa! Då är det fest i både hamn och stad då
den traditionella rodden längs ån går av stapeln.
Kom och hejja på roddarna!
NOSTALGIA är kanske årets vackraste fest för den
som gillar gamla fordon. I Ronneby Brunnspark kan
du se tusentalet klassiker av tjusiga bilar, motorcyklar, mopeder, lastbilar och båtar. Hela parken är full
av entusiaster som med längtan, och kanske med
en portion kärlek, beundrar de fina ekipagen.
42

Sommarens alla evenemang med aktuella datum, tider
och annan information finner du på
visitblekinge.se/ronneby

ronneby.kommunguide.se

Ät gott &
Bo bra

Naturupplevelse utmed Ronnebyån
Tradition och folkhistorik
Äventyr på vattnet och i skogen

CAMPING & STUGBY
YOGA
FISKE
KAFÉ
t e l . 0 4 5 7- 4 5 5 0 3 1 , w w w . h j o r t h a l a n . s e

VÄ L KO M M E N !
Hos oss bor Du personligt, fräscht och
prisvärt, mitt i Ronnebys fantastiska Brunnspark!
Övre Brunnsvägen 54 • +46 457 26 300
info@ronnebyvandrarhem.se • www.ronnebyvandrarhem.se

Hjärtligt välkomna till Ronneby Cityhotell

+46 (0)457-268 80
Järnvägsgatan 11 A, Ronneby
info@ronnebycityhotell.se
www.ronnebycityhotell.se

Svenska
Telefon:köttråvaror
076 774 61 23
färska
råvaror
AlltidAlltid
färska råvaror
• Kunden
i centrum

Restaurang - Pizza - Kebab - Sallad - A la Carte

Tel
076-774
61 23
- Stationsv.
2,Söndag
Hallabro
Öppettider:
Fredag
12-20,
Lördag 14-20,
14-19
goldenthaihallabro.se
- Vi• Stängt:
finns på
Facebook
Dagens
12-15 (Endast Vardagar)
Måndag
- Torsdag

Öppet: Mån-Tor 11-20.30, Fre 11-21, Lör 11.30-21 Sön 11.30-20.30

15/5 till 31/8 öppet: Onsdag-Söndag • stängt måndag-tisdag

Tel. 0457-800 10
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Ät gott & Bo bra
Öppet:

Mån-Fre 11-22
Lör-Sön 13-22
Dagens lunch fr. 70:Måndag - fredag 11-15
Riktig traditionell indisk mat!
Vid avhämtning
10% rabatt!
(ris och sallad ingår alltid.
OBS! Rabatten gäller ej lunchtid)

Följ
oss på

www.dilkhush.se
Karlskronagatan 23 B
372 37 Ronneby

Kultur &
Besöksmål

KULTURCENTRUM RONNEBY KONSTHALL
KONST HALL
ronneby. se/kult urcent r um

KALLINGEVÄGEN 3, RONNEBY

TIS - FRE 11-16 LÖR - SÖN 11-15

Välkommen till Ronneby Pastorat
Besök våra kyrkor
Gilla oss på Facebook
facebook.com/ronnebypastorat
Utställningar & aktiviteter
Öppet april-november
Ekorrstigen i skogen
Ronneby Brunnspark
Gratis & roligt för alla!
0457-168 15
Kom in för att hitta ut!
www.naturumblekinge.se
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Titta in på vår hemsida
svenskakyrkan.se/ronneby
Ronneby pastorat
Kyrkogatan 24
Tfn 0457 - 178 50

Riktnr 0457 om inget annat anges

Branschregister
ASFALTBELÄGGNINGAR

FÄRG - GOLV

LOGI & KONFERENS
Ronneby Brunnspark
Vandrarhem och B&B

Övre Brunnsv. 54, RONNEBY............263 00

KARLSHAMN • OLOFSTRÖM • RONNEBY

NCC Industry AB

Skyttev. 2, KARLSKRONA..... 070-579 01 33
blekinge.asfalt@ncc.se
www.ncc.se/vart-erbjudande/forprivatpersoner/asfaltering-i-blekinge-lan/

BOSTADSFÖRETAG
Ronnebyhus AB

Gångbrog. 3, Box 264,
372 21 RONNEBY...........................61 70 50

www.ronnebyhus.se

CAMPING & KROG
Järnaviks Camping & Järnaviks
Havskrog

Bastuviksv. 63 BRÄKNE-HOBY
Mobil....................................... 0708-83 79 70
jarnaviks.camping@telia.com
www.jarnavikscamping.se

CIRKUS

Colorama Ronneby Färg

Vierydsv. 1,
RONNEBY .........................................135 00
ronneby@colorama.se
www.coloramaronneby.se

GOLF
Leråkra Golfklubb AB

Leråkra Byv. 7,
RONNEBY..........................................360 81
info@lerakragolf.se
www.lerakragolf.se

HOTELL
Villa Vesta Hotell

Nedre Brunnsv. 25,
RONNEBY..........................................661 36
info@villavesta.se
www.villavesta.se

info@ronnebyvandrarhem.se
www.ronnebyvandrarhem.se
Se även vår annons

RUMSUTHYRNING
Leråkra Golfklubb AB

Leråkra Byv. 7, RONNEBY.................360 81
info@lerakragolf.se
www.lerakragolf.se

STÄLLPLATSER
Leråkra Golfklubb AB

Leråkra Byv. 7, RONNEBY.................360 81
info@lerakragolf.se
www.lerakragolf.se

VÅRDCENTRALER

KYRKOR
OCH SAMFUND
Svenska kyrkan Ronneby

Kyrkog. 24,
RONNEBY..........................................178 50
www.svenskakyrkan.se/ronneby

Capio Citykliniken

Fridhemsv. 15, RONNEBY..................340 70
www.capio.se/narsjukvard/blekinge/
ronneby-vardcentral

Cirkus Olympia

Mobil....................................... 070-338 11 88
Föreställning; 27/6 i Ronneby. Välkomna!
Se hemsidan för alla våra föreställningar.
info@cirkusolympia.se
www.cirkusolympia.se

FABRIKSFÖRSÄLJNING
Ronneby Bruk AB

Järnbruksv. 5, KALLINGE...................240 00
www.ronnebybruk.nu
Se även vår annons
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Företag &
Service

Rikstäckande Bärgning & Bilassistans

• Tungbärgning
• Personbilsbärgning
• Jourreparationer
• Starthjälp
• Låsöppning
• Transport av maskiner

www.alfalaval.com

020-912 912
Karlskrona: 0455-220 00 · Ronneby: 0457-210 00

Vårt vatten är inte oändligt!
- var sparsam -

Skräddarsydda

FÖRETAGSLOKALER
I RONNEBY

välkommen till oss ♥ vi erbjuder service dygnet runt
och håller hög flexibilitet vid lokalanpassningar
våra lediga lokaler hittar du på abri.se
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Använd p-skiva och parkera gratis
i två timmar i Ronneby centrum!

ronneby.kommunguide.se

Aktivitet
& Nöje
Trädgårdsmässa i Ronneby Brunnspark
Lördag 27 augusti 10-18
Söndag 28 augusti 10-17
Välkommen till en trädgårdsmässa med något för alla!
Föreläsningar, workshops, barnaktiviteter, guidade
turer och mycket annat. Fullt av härliga utställare.
För mässprogram och biljettköp,
gå in på ilovegarden.se
Hoppas vi ses i parken bland blommor, höns,
maskiner och trädgårdsinspiration utöver det vanliga.
Arrangör:

CENTRUMBIOGRAFEN I RONNEBY
BÄSTA FILMUPPLEVELSEN

i samarbete med

ODR Total till hushåll

Välkommen till Ronnebys mysigaste bokcafe!

Besöksmål
& Butiker

Här kan du läsa en bok eller en tidning
medan du njuter av en fika eller något
att äta. Vi har vin- och ölrättigheter.

www.ellensbokcafe.se

Fabriksförsäljning
Factory Sales

Gårdsbutik, Restaurang, B&B
Gärestadsbygata 16, 372 97 Ronneby
Telefon: 0457-361 42
info@aggaboden.se . www.aggaboden.se

HOS OSS HITTAR DU KVALITETSPRODUKTER
FÖR KÖKET TILL FÖRMÅNLIGA PRISER
VÅRA ÖPPETTIDER: MÅN-FRE KL. 9-17
EXTRA LÖRDAGSÖPPET V.26-38, V.47-50 KL. 10-14

Järnbruksvägen 5 (Kallinge Företagscenter) • Tel. 0731-51 96 92 • www.ronnebybruksfabriksbod.se

RULLGARDINER

HISSGARDINER

PERSIENNER

Bräknevägen 37, 372 61 Bräkne-Hoby
0732 05 09 04
mairo.brakne.hoby
mairo/markisol Butik och outlet Bräkne Hoby

mairo.se
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PRESENTER

