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INLEDNING
BAKGRUND
Beskrivning

Blekon, öven kollod "Brunnsblekon"som
ligger centroli i Ronneby ui-efter on, tillhör
en ov siodens kulfur-hisloriskt intressontoste
stodsdelor. Områd-et som hor bebyggis

ov cirko hundro år
uppvisor en rod tidstypisko villor med sloro
trödgördor frön lBZ0-tolet och fromåt.
MÖngo hörrör frön brunns-epoken,
inspirerode ov den så kollode
schweizersiilen.

Progrommet inleds med en nulögesbeskrivning somi en beskrivning ov omrödets
historisko utveckling from till idog. Denno
beskrivning ligger sedon delvis till grund för
de oigörder som föreslås inom området.

under en period

)

)

Den mångfocetterode bebyggelsen med
inslog ov gårdshus, iusthus och smö poviljonger pö iomterno, mycket grönsko i form
ov högo höckor och storo tröci med nrero
ör koroktöristisko cirog för omrodet.

0

MAL
Progrommet sko tillsommons med en grönplon somt en bebyggelseplon liggc till
grund för det forisotto orbetet med omrcCesbestömmelser för Blekon, Omrödes5:stömmelserno sko ersötio den nu göll.i.de detoljplonen för omrödet från l9Z4rr. Omrödesbestömmelser bedöms ge
gcdo möjligheter ott ge ett bevorondeskycjd inom romen för en levonde utveckling ov omrödel.

För Ronneby som stod hor Blekon hoft stor
belydelse då den oterspeglor dess koroktör ov böde brunnsort och sn-röstodsidyll.
Området ör idog ov riksintresse.

Tidigare planer
Nu göllonde deioljplon för onrrodet ör fron
197 4-7 5.

)

)

Tidigore göllonde ploner:
. Avstyckningsplon frön 1928.
. Stodsplon frön 1930, I 959, 1961
1964 och \967.

METOD

Omrödet hor invenierols under ett flertol
gånger i syfte ott löro könno och förstå omrödets siruktur och sördrog somt dess onknytning till omgivningen. Fotogrofier, böde
gomlo och nyo hor onvönts som siöd för
minnet, liksom egno onleckningor och
skisser.

,

r
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SYFTE
Progrommets syfte ör ott ge förslog till förböttronde åtgörder vod det göller den
offentligo miljön inom stodsdelen Blekon i
Ronneby kommun. Stöllningstogonde tos till
hur den offeniligo miljön bör gestoltos med
hönsyn till omrödets kulturhistorisko vörde.
Stor vikt löggs vid ott to from vod som ör
korokiörsgivonde för omro'Jet, vod mon
bör byggo vidore pö och förstörko somt
vod som bör förnyos.

ov gomlo orkiverode kortor och
ploner för omrödet, liksom litteroturstudier
ov historiski moteriol ligger till grund för den

StuCier

historisko bokgrundsbeskrivningen.

Ronneby kommun, Stodsorkitektkontoret
Den 9 september 1996

Coroline Johonsson (blivonde plonorkitekt)
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OMRADETS FORUTSATTNINGAR
DEL

Sjölvo omrödet ovgrönsos i norr ov Söderbro, i ösier ov Ronnebyön, i söder ov
Brunnsporken och i vöster ov Övre Brunnsvögen. Den del ov området som utgör den
egeniligo Blekon ströcker sig söderifrön
from iill Föreningsgoton. Stodsplonemössigt
l.or dock benömningen Blekon kommit ott
omfotio helo det ovon ovgrönsode omrodet, vilket ocksÖ följonde åtgördsprogrom behondlor.

I

NU LÄGESBESKRIVN ING
I kopitlel ges en beskrivnlng ov Blekon rdog.
Dess loge loch förhållonde /il/ sloden somt

i form cv befolk'
gotor.
notur mm or
ning, bebyggelse.
viktigo ospekter som idelto ropilel belyses
dess nuvoronde struklur

mero ingående.

Stodsplonen omfottor cirko 150 villor, 14
kvorter och liko mångo gotor. Helo omrodet ör cirko 1000 meier lÖngt och 160
nreter brett vilket motsvoror cirko l6
hektor.

LÄGE, AVGRÄNSNING,
OMFATTNING
Blekon ligger cenirolt belögen i Rcnneby
stod på en ås utefter vöstro stroncien ov
Ronnebyön. Vio Ovre och Nedre Brunnsvögen stör omrödet i direkt kontoki n.red

sövöl stodskörnon som

Brunnsporken.
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Vösterut grönsor omrodei till hyreshusen
och villokvorteren kring Brunnsvollen. Österut på ondro sidon on ior jörr vögen och
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f.
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EKEN

7

P,
Figur 2: Golor och kvorler inom Blekon.
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L Nedre BrunnsvCgen
3. Glosbocken
5. Södro Höggolan
7. Nono Villogaton
9. Föreningsgolon
I l. Humlegolon
13. Nona Jöns Davidsgolon

Figur l: Blekon i förhål/ande till stodskornon och
Erunnsporken.

2. Sveogaton
4. Norro Höggolon
6. Gölgoton

B. Södra Villogolan
10.
12.

Kailslorpsgolon

Hogogolon

14.9ödro Jöns-

Dovidsgolon

2

DÖ vor det fromförollt tvö grupper ov
mönniskor som bosotte sig hör. Dels
kopitclstorko grupper som byggmöstore
och liknonde som hode råd ott investero i
dyro spekulotionsbyggen för uthyrning till
brunnsgösierno. dels orbetore och honiverkore med orbete på brunnen.

BOENDE

Nu......
Sommonlogt bor det cirkc 500 mönniskor
pö Blekon. Nörheten ö eno sidon lill stoden
och dess uibud ov service och hondel
somt ö ondro sidon till votten, notur och
rekreotion gör omrödei oerhört otlroktivt ur
boendesynpunkt. Tonken oit kunno se
stodens torg och folkliv frön sin lugno och
lummigo trödgord ör för mångo mönniskor
mycket tilltolonde.

I börjon ov seklel flyttode en onnon kloss
mönnniskor till Blekon. Det vor riko
tjönstemön, militörer och chefer, med

ov

fomiljer. ldog ör omrödet lite ov en
"grödd-hyllo" i sioden, mycket tock vore
det ottroktivo löget och den vockro, i
nrångo foll uniko bebyggelsen med storo

övervögonde del utgörs de boende ov
mönniskor i förvörvsorbetonde ålder. Antolet kvinnor domineror nögot i åldrorno 715 år medon mönnen domineror något i
åldrorno 20-34 ör.
Till

,^,

t

grör-ro, lummigo trödgördor.

NATUR

,-1\

Topografi och markförhållanden
Bie<on ligger po en ös ov berg, grus och
sond som gör porollellt med on. I gomlo
böcker stör oti löso ott Blekon utgjordes ov
"n-rycket skorper och moger grofsondh".

4.vr4L

Fron Övre Brunnsvögen sluttor terröngen
ner mot ån. Tre bergsknollor kon urskiljos.
En i norr pö den sö kollode Glosbocken.

Den högsio punkten ligger hör pö +13
nreter. Helo bocken ör idog bebyggd.
Berget lör ho fått sitt nomn efler glosmöstore John Brondius som bodde hör

l /,.1

-

I BOZ.

Den mellersto ligger inom kvorterel Angsknorren. Berget stupor nöston lodrött rokt
ner från +lB meter till +6 meter. Frön toppen hor mon en underbor utsikt ut över ön
och stoden. Berget som ör helt obebyggt
utgör ett dromotisk inslog i stodsbilden.

)
I

I

I

I

)

I
I

Mellon Jöns Dovidsgoton och Hogogoton
återfinns den tredje höjdryggen. Berget
brukor ov gommolt benömnos Södro
Blekon då mon förr lode ut linnevöv för
blekning på bergshöllorno. Det högsto
portiet ligger hör po +lB meter. Helo kullen
ör idog bebyggd.

I

i
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Figur 3; Åldersfördelningen över Elekon.

och förr
Blekon hor inte vorit bebott mer ön i cirko
100 ör. Byggondet och inflyttondel ov nyo
mönniskor kom inte igöng förrön i slutet ov
lBOO-tolet i sombond med brunnens
exponsion.

J

omrödet ses som den sommonbindonde
lönken dör stod och pork möts och förenos
i en sommonhöngonde stodsstruktur. Det
oregelbundno gotusystemet. den möngfocetierode bebyggelsen, storkt pröglode
ov oliko tidsepoker, skopor iillsommons
med inslogen ov grönsko en noturlig övergöng mellon den mer strikto rutnötssloden

och den gröno och lummigo

Brunns-

porken.

övergripande karaktär

Omrödet ulgörs ov en mycket vorierod
bebyggelse. Stilblondningorno ör möngo
med ollt frön völbevorot 1800-tol i snickorglödje, notionolromontik till funkis. r'orje

')

hus ör på så vis viktigo för helheten.

De topogrofisko skillnoderno skopor en
vorreronde struktur dör byggnodorno i
nrongo foll fott onposso sig efter tenöngen. Visso hus ligger dörför nöro goton,
ondro löngre ifrÖn. lblond vötler goveln ut
mot goton iblond löngdfosoden. Gårdshusen ligger oftost löngt in på görden
medon kiosker, poviljonger och lusthus

Figur 4: De inringode porfuerno visor vor bergsknollorno ligger.

,)

ligger nörmore goton.

Vegetation
lnnon Blekon bebyggdes log morken som
öker och öng. Bergsknollorno vor bevuxno
med enbuskor och po den brukode jorden
vöxte storo ekor.
Omrödets nuvoronde koroktör speglos ov
grönskonde och blommonde villotrödgårdor. De klippto höckorno ör i huvudsok
ov hoggtorn, ovenbok eller oxel. I lrödgårdorno vöxer fruktröd eller siörre iröd
som björk och lönn. Andro stötligo lröd
som pyromidpoppel och blodbok kon
ocksö urskiljos. Grönskon pö ollmön plotsmork uigörs i huvudsok ov högo tröd. lnne i
områdel domineror soliiöro ekor. Den
öppno porkmorken utgörs ov grös.

)

)

Flgur 5: De gomlo luslhusen och kioskerno
berikonde inslog i miljön.

Löngs ån vöxer i huvudsok pil, ol, osk och
lönn. Visso enstoko björkor och frukiröd
kon ocksö urskiljos. Sirondvegeioiionen utgörs i huvudsok ov vos" och grös.

ulgör

De flesto byggnoderno ör uppfördo i irö
eller reverterot irö. Visso utgörs ov tegel.
desso foll hor ofiost byggnoden klötts med

I

tegel i efterhond.

Struktur och byggnadsepoker
Blekon hor bebyggts under en period ov
cirko hundro ör. Mon kon i stort sögo ott
området hor byggt sig sjölv. Ploner efter

BEBYGGELSE

Blekon hor vöxt from med både stoden
och brunnen som förutsöttning. ldog kon
4

ploner hor uppröttots men hor oldrig hell
genomförts. Under tiden hor bebyggelsen
brett ut sig och kommit oit föröndros ollleftersom. ldog kon mon dörför urskiljo fem
byggnodsepoker under vilko bebyggelsen
togit sig oliko uttryckssöti. I kopitel ll beskrivs vorje epok mero ingöende.

3:':---

l. Före Brunnsepoken- före lB50
låg Blekon som utmork lill
stoden och brukodes som åker och öng.
Pockhuslomler och kolhogor fonns löngs
ön. Endost ett fåtol gordor vor uppfördo.
De öldslo byggnoderno ör gorden Bo frön
1760, (Zebron 3), Ekholtzsko görden, (Alen
12), från l806-10 soml enstoko hus po
Glosbocken uppfördo nögon gång mellon
I sin begynnelse

.1

r

')

I
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i
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805-55.
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2. Erunnsepoken - lB50-/920
I och med brunnens exponsion kom byggondel igöng po Blekon fron lB/O-tolei och
fromö1. Dels i fornr ov pokoslode villor
löngs med on och Cels i fornr ov mer
onspråklös hcntverksbebyggelse uppe po
ösen. Uthyrningen ov rum till brunnsgösierno styrde i slort utvecklingen och bebyggelsen kom ott koncenlreros till den
södro delen ov Blekon sonr lög i onslutning

E.

$

)

&
K

F
4t

till brunnen. Denno del hor kommit ott

kollos Brunnsblekon eller Södro Blekon.
3. Stodsexponsionen- lB50- I 920

l9O0 inkorporeros Blekon nred övrigo stod-

en. Po Glosbocken. i direkt förbindelse

)

)

med sioden vio Söderbro, byggdes trövillor
Oillig iomlmork. Den mellerslo delen ov
östronden, kvorterel Åsnon, Alen och del
ov Boken, föröndrodes under denno
period frön verksomheter till bostöder.

Q,

pö

ft"
w,-'

4. Tianstemonnoepoken- I 900- I 950
Mellersto Blekon (kvorteren Ärlon, Ängsknorren, Ödton, Örnen och norro Boken)
bebyggs under denno epok med villor för
ijönstemön med fomilj. Arkitekier som Erik
Gunnor Asplund ritode till exempel tvö ov
desso privotvillor. Under 1930-tolet uppfördes sö kollode "funkisvillor" vid Övre

u

!
V
F(l

Brunnsvögen.
I 950 och
fromåt
En komplelteronde bebyggelse uppkommer spritt över området. Visso po
tommo tomter ondro genom rivning ov
gomlo hus.

@1

5. Komplelleringsbebyggelsen-

J-1

fore Brunnsepoken-före 1850
Brunnsepoken-

l

850-1 920

Stodsexponsionen- I 850- I 920
Tjonstemonnoepoken- I 900- I 950
Kompletteringsbebyggelsen- 1 950

ocn lromol

Figur 6: Korton visor vilken t'idsepok byggnoderna ar uppfördo under.

)

Stilblandningar
De oliko delomrödeno skiljer sig morkont
från vorondro. Detto gör området extro

spönnonde. Gotor dör flero oliko stilepokror möts ör dörför ov stort vörde.
Nedon visos i bild tidstypisko byggnoder
från de oliko epokerno.
gården
görden(olen
12), som uppfördes
Ekholtzsko
l806-10 ov gorvoren John Ekholiz, ör en ov
de förslo byggnoderno som kom ott
byggos på Blekon. Boningshusel ligger porblteltt meO ån och omfottor en löngo somt
tvÖ vinkelbyggnoder. Huset cr uppfört i stående, gul, locklistponel med grund ov gröEkholt'zsko

t!

sien.
Figur 8: Vi/lo Hago.

Zebron 6
Zebron 6 uppfördes i slulet ov lBOO-tolet.
Av venr vet mon inie. Bostodshuset ör
uppfört i trökonstruklion med vit reverlering. Toket utgörs ov sodeltok med rött
tegel. Till huset hör uthus och ett litet lusthus
med liggonde ponel. Det lusiigo lillo tornet
po husets fromsido ör ocksö ett typiskt
drog för schweizerorkitekluren, dö mon
görno prydde husen med torn och spiror.

,I

Figur 7: Ekhollzsko gorden.

')

Hogo
Villo Hogo (Dolion B) vor den försio uthyrningsvillon som uppfördes po den så
kollode Brunnsblekon lB77-78 ov Jöns
Dovidsson. Byggnoden ör uppförd i irökonstruklion på gröstensgrund. Vöggorno ör
klöddo med roso liggonde ponel och
sodeltoket med gulbruno tegelponnor.
Stilen ör den typisko för schweizerstilen
med stor uppgloscd verondo som öppnor
sig mot den sogoliko frukitrödgörden.
Detoljerno i verondon söger ockso mycket
Villa

om denno stil som kommil ott

)

Figur 9: Zebron 6.

kollos

snickorglödjestilen. Ett lusthus i trö med
smörutode fönster skymtos i trödgården.

6

Coktus 20
Cokius 20 uppfördes lBB5 i liggonde, vit
ponel och sodeltok med rött tegel. ldog ör

Överslevillon

Överstevillon {Boken l) ör ett onnot
exempel po tjönstemonnoepokens rikemonsbyggen. ldog kollos byggnoden
Mojgörd. Boningshusei byggdes pö 1940tclet åt chefen för Kollinge flygflottilj i trökonstruklion med gulrevertering och brutet
tok med plåt. De romontisko deioljerno i

byggnoden beige med bruno knutor.
Uthusbyggnoden ör ov trö med liggonde
ponel.

putsen

och på bolkongen ör

typisko

stildrog för denno epok.

)

)

Figur l0:Coktus 20.

Årlon l2
Ärlon l2 uppfördes 19OB ov den berömdo
orkileklen Erik Gunnor Asplund i stöende
gul, oronge, locklistponel och sodeltok

Flour t 2. Överslevillon

med röit tegel.

Odlon l3
Odlcrn l3 ör ett typiskt funkishus uppfört
1938 ov Axel Nilsson i grö puts och sodeltok
med röti tegel. Det siilreno i fosoden med
ovsoknod ov detoljer ör iypiskt för denno

Tjönstemonnoepokens
nolionolromonliken
inspiroiion ov
och den
engelsko villoslilen lyser hör igenom med
vockro detoljer i ponelen, mölode
djurmotiv i dörrspeglorno mm.

epok.

)

)

Figur t l: Ärlon 12
Figur l3: Öalan

7

13.

Ett utpräglat bostadsområde?
Blekon ör idog r:tt utpröglot bostodsområcle. De flesio iomterno ör bebyggdo
rned en- elleil'vÖfcrmiljshus. I nögro ov de
stöne villorno Ör 'dock flero lögenheter
inrymdo tex villo Hogo som rymmer UPP
emoi 6 lögenheler. Mindre företogsverksomhet bedrivs endost pö ett fåtol stöllen.
Löngs Nedre Brunnsvögen ligger hotell
Sfiondgör<ien och pensionot soml företoget Ronslor. \/id Korlstorpsgoton ligger en
irisörsolong soml en smedjo.

Ängsknoren 4
Ängsknorren 4 tillhör de byggnoder sorn
tillkom efier 1950-tolet som kompletieringsbebyggelse. Denno mycket tidstypisko
byggnod frön 1960-lolet riiod ov Börje
Fogelberg ör ett mycket bro exempel pÖ
hur den teknisko metodutvecklingen kom
ott slÖ igenom öven inom byggondet.

)

Ul

)

I
Figur

14.

Ängsknoren

t

)

4.

Figur t6: Smedjon vrd Koilstorpsgolon.

Om mon blickor tillboko i tiden kon mon
dock se ott Blekon ör ett omrÖde dör mon
bedrivit verksomheier långi tillboko i tiden'
Det börjode med brunnens exponsion dö
mångo såg sin chons ott ijöno pengor pö
brunnsgösierno. Hotell, pensionot, motserveringor, cof6verksomheter och kiosker
uppstod utefter Nedre Brunnsvögen. Uppe
vid Korlstorpsgoton uppstod mindre hont
verksförelog som bogeri, motofförer med
flero verksomheter.

Nörheten till stoden och stodskörnon
gjorde ott mångo föreiog etoblerode sig
på Glosbocken och norrut löngs östronden. Skröddore, skomokore, provinciollökore och sjukgymnoster inröttode hör
sino verksomheter. Ett sögverk somt en
folkhögskolo kom ocksö olt uppföros'
,yy/cEtAt_-+I. ....
t2Ät
tlUL

-:::-

Figur l5: Speciello byggnoderoch deros årt'al.

8

)

)

MARKÄcorönHÅILANDEN
Den störsto delen ov omrödet ör i privot
ögo. Detto motsvoror i stort sett oll tomt
mork. Kommunen öger endost gotor och
porkmork och onsvoror för underhöll och
skötsel ov desso.

\

-,

)
..1:-_::___-.

C-1 erivotogo

I

rnor<

Komrnunolacd rnJr<
Korlo l8: Enheör och förbindelser.

Privologd'nork
Kcmntunolcgo' ntcrk

Gatustrukturen
Gotustrukturen inom Blekon hor till stor del
fött onposso sig efter de rådonde
terröngförhöllondeno somt till de omkringliggonde vögorno. Oftosi hor ingen plon-

Ftgur l7: Morkogoförhillonceno incm tslekon.

J

J

GATOR OCH TRAFIK

löggning föregött bebyggelsen vilket
resulterot i ott gotorno hor utvecklots

Entre6r, förbindelser
ldog ör gotusystemet helt boserot pö Övre
Brunnsvögen som tillforisled. Fem tillfortsmöjligheter finns ulefier vögen. Föreningsgoton kon ses som huvudenlrÖ till omrödel. Övre Brunnsvögen nås med bil frön Fridhemsbro somi frön Söderbro vio Blosius

oregelbundet.

De endo golorno som till

synes vorit
plonerode ör Korlstorpsgoton och Humlegoton. Troligtvis hor plonlöggningen ov
desso goior pöverkots ov somtidens skikto
tönkonde dör ollo gotor skulle gö i nittio-

Königsgoton. Nedre Brunnsvögen kon
endost nås med bil frön de ongrönsonde

groders vinkel.

lokolgoiorno.

Den endo direktförbindelsen som

Hostighelen inom omrödet ör begrösod till
50 km/h. Gotubredden vorieror frön
knoppt 4 meter pö visso golor till helo 9
meter pö ondro.

finns

mellon Blekon och den östr,: oslronden ör
vio gångbron byggd l9l I . I bode 1904 örs
stodsplon liksom 1929 års plon kon mon se

oil ploner fonns på en bro
Föreningsgolons för-löngning över till den
ösko sidon med on-slutning till

i

Parkering

De flesto porkeror pö den privoto tomtmorken. På visso stöllen sker dock pork-

jörnvögsslotionen.

9

ering pö goiumork blond onnoi pö den
norro delen ov Nedre Brunnsvögen. Porkering ör endosi tillöten po morkerode
plotser inom omrödet.

Den endo goto som hor uPPenboro
problem med porkeringsmöjligheterno ör
Korlstorpsgoton. Mycket beroende pÖ dess
ringo bredd. Pö ett ontol plotser inom
omrödet finns det orrongerode porkeringsplotser i onslulning till de villor som rymmer
flero lögenheler.

Gång- och cykelvägar
I stort sött sker oil gång- och cykeltrcfik
blondtrofik. Delor ov Nedre Brunnsvögen
ör dock endost till för göng- cch cykellrofikonter. Löngs Övre Brunnsvögen finns
en dubbelriktod gong- och cykelvög frön
Götgolon och vidore till Brunnen.
i

i-)

,)
Flgur 20: Gcng- och cYkelvogor.

Möngo cyklor och går genom Blekon på
vög lill och från cenirum. Löngs Nedre
Brunnsvögen och Föreningsgoion cyklor
och gör folk med blond onnol Knul Honsskolon, Skogsgördsskolon eller Brunnsvollen
som mölpunkler. GÖngbron uinyitjos ov

mångo till och från blond onnot jörnvögsstotionen.

Gatornas utveckling
Övre Brunnsvögen lodes ut på 1700-tolet
och Nedre Brunnsvögen kom till i sin fullo
löngd år lB0l .
Korlstorpsgoton och Humlegoton lodes ut
1875. Frön börjon som en T-formod goto
som slutode blint öt norr och söder. Det
dröjde öndo in på l90O-iolet innon mon
drog Korlslorpsgoton och Hogogoton över
berget och onslöt dem med vorondro.
Korlstorpsgoton drogs dö vidore ner mot
Ovre Brunnsvögen.

Figur 19: Gång- och cykelvogorno hor oflost
korokloren ov korlo golust'umpor som lill
exempel enlrön lill Nedre Brunnsvc)gen.

En del ov Glosbocken somt Södro Villogoton ör ocksö endosi till för göng- och
cykeltrofikonter. Södro Höggoton stör i förbindelser med Norro Villcgoton vio en
troppovsotts nerför det bronto berget.
Korlstorpsgoton förbinds med Övre Brunnsvögen pö sommo sött. Trottoorer finns pö
visso golor i huvudsok i den norro delen.

Hogogoton och Norro respektive Södro
Jöns Dovidsgoton hcr kommit till mer eller
mindre oregleroi ollteftersom tomter delots
på mindre och nyo tillkommit. Under helo
lgOO-tolet försökte mon göro Jöns Dovids-

goion iill stodsgoto med genomfort till
Hogogoton. Dei vor först i 1974-75 örs
detoljplon som mon gov upp desso tonkor.

l0

)

J

Hogogolon. Det vor först i 1974-75 örs
detoljplon som mon gov upp desso tonkor.

stöngdes och öven denno goio blev återvöndsgoio.

Efter sekelskiftet kom resleronde gotor oti
byggos isombond med explooleringen ov
mellerslo Blekon. Desso golor förbonds
sedon med nyo gotor ner mol Brunnsvollen
ollteftersom bebyggelsen dör kom ott upp-

OMGIVNINGSPAVERKAN

Att liggo så nöro siodens cenirum

föros från l940-tolei och fromöt. l9l6
drogs Glosbocken from över berget och
ploner kom po oit dro Norro Villogoton

störningor.

under bergei i kvorteret Ängsknorren.

,.)

I

Pö Strondgolon posseror helo

7636

fordon/dygn och på Fridhemsvögen 2562
fordon/dygn. En stor del crv trofiken löngs
Fridhemsvögen utgörs ov iung trofik med
tronsporter till och frÖn verksomhetsområdet.

vor Villogotcn fortforonde körbor vög och ströckte sig öndo
from till Nedre Brunnsvögens börjon i norr.
Humlegoton stod i kontokt med Ovre
Brunnsvögen vio eti gongstrok. Redon
denno plon kon nron se tendenser po
viljon ott breddcr gotcr-och löggo ut morken nörn ost goior-r scnr prickntork för ott
undvikc byggnocier i goiulivet. Troliglvis vor
det diskussionerno crtr orondsökerhei,
hölso och hygien sonr siog igenonr öven
1927 örs stodsplon

i

)

kon

också ho sino negotivo sidor. Bullret från
trofiken på Slrondgoton och Fridhemsgoton somt från jörnvögen kon ge mindre

P:: jörnvögen posseror Kustpilen med

18

och l5 ov-

c'gångor/ciog till Korlskrono
gcngor/dog till Molmö. Vidore posseror
h.ar 4 godsiog/dog. Den högsto tillötno
hosligheien förbi Strondgoton ör 65 km/h.

hör.

Övre Brunnsvögen kon ocksö medföro viss
störning. Hör posseror 486l fordon/dygn.
Do helo goton ör belogd med smågotsten
ökor döckbullret morkont.

5 års trafikreglering
I detoljplonen för lr974-75 genomfördes en
trofikreglering ov onrrodel. Myckei ov
scofts trofikprinciper kom ott tillöntpos och
resultero i blond onnot oiervöndsgotor,
breddning ov gotor och hörnovskörning1

97 4-7

or.

För oit minsko genomfortstrofiken po

)

:(

Nedre Brunnsvögen stöngdes vögen för
biltrofik pö tre siöllen. I norr och i söder
soml i mitlen. Hör onlodes befintlig gong-

AGE}T

och cykelbono.

J

24

Fridhemsbron kom till och Norro Glcsbruksgoton onlodes för ott försörjo den södro
delen med trofik, ulon oll belosio den nyo
broförbindelsen. Plonerno pö ott förbindo
Jöns Dovidsgoton med Hogogolon
slopodes och istöllet föreslogs Jöns

Dovidsgoton bli återvöndsgoto. En breddning föreslogs ockso som dock oldrig blev
verklighet.

Villogoton splittrodes och del ov Glosbocken blev gong- och cykelvög liksom
den norro delen ov nuvoronde Villogoton.
Götgoton föreslogs bli ötervöndsgrönd.
Detto förverkligodes dock inte. Korlstorpsgotons onslulning till Övre Brunnsvögen

Figur
I 995.

ll

2t:

Omgivonde störningor. Stalislik från

,Jö.3t,

HISTORIK
I

kopillet ges en beskrivnrng ov Blekons
ulveckling from t'ill ldog. Fem st'ads-

ikiir-

byggnadsepoker kon urcklljas. Under vorie
epok kon man se hur oliko hondelseförlopp
i stoden och brunnens ulveckling vorit'
ovgöronde för Blekons uppkomst' och
forlsot'to utveckling. Kopitlet lnleds dörför
med en korl hislorik om Ronneby stod och

siö\
o
I

Brunnsområdet.

-lbrrej.o

RONNEBY STAD

//uUa.

Vid sin begynnelse vor Ronneby donskt och
som den försto stoden i Blekinge kom den
oti skiljo sig frön de flesto donsko l2O0-tolsstöderno. Den lög inte vid kusien uion vid
en segelbor ö ett bro stycke inne i londet
vid det försto vottenfcrllet. t-ondskopel gov
hör sioden eti skrTdclot iöge, vilket vor
betydelsefulli i krigshörjode iider. Efter follet
och ån kom Ronneby cii kollos Roine-by.
Sjöfort och hondel pröglode tidigt stoden
och mon lörde sig snobbt oti utnytijo
votlenkroften som drivköllo.

)

)

'lålorp

1300-tolet vor för stoden en pö möngo sött
olycklig tid. Digerdöden hörjode och svensk
krigstög resulterode i ott Ronneby under
ören 1332-1360 blev svenski. len omfotionde stodsbrond kom sloden otl förloro
sino privilegier. Po 1400-lolet genomförde
mon en reglering ov den gomlo medellido
stodsplonen dör i stort sött oll bebyggelse
utom stenkyrkon vor uppförd i trö.

i börjon ov 1800-lolet. Den
endo konlaklen sloden hode med omgivcnde
londsbygd skedde vro två broor nor och söder
om sloden. Blekon ligger hor som utmork fill
Figur 22: Ronneby

köplngen.

l680 förloror Ronneby sino stodsprivilegi-^r
och borgorno i stoden tvingodes flytto till
Korlskrono. Stoden blev en kyrkby och
dörmed likstölld med den omgivonde
londsbygden. Allt fler bondgårdor börjode
uppföros inne i den forno stoden som snort
börjode likno en somling hus på londsbygden. Hondeln försömrodes och befolkningen tvingodes hitto ondro försörjningssöit. Vottenkroften blev pö nytt en iillgöng.
En kroftig brond sommq år ödelode storo
delor ov sloden. 1714 blev så stoden
köping under Korlskrono och hondeln kom
pö nytt oil blomsiro. 1741 löggs köpingen
öierigen i osko och blomstringsperioden får
ett obrupi slut.

1563 beordrode den donsko kungen otl
stoden skulle omges med beföstningsvollor
och grovor. Nyo svensko hörjningstög vor
ott vönto. Vollorno kunde dock inle hindro
svenskorno från oti into stoden och skövlo
den ett år senore. Höndelsen hor ov

Ronnebyborno blivii ihögkommen som
Ronneby blodbod. Svenskorno lyckodes
dock inte ott löggo under sig det donsko
riket ulon det skulle dröjo öndo till 1658
innon Blekinge och dörmed Ronneby blev
svenskt.

l864 siör så sioden önnu en gång i brond
och helo den gomlo medeltido stoden
förstörs. En återuppbyggnod sotte igöng.
En ny stodsplon lodes ul enligt klossisko

l2

J

J

ering, brondskydd och hölsovörd. Folket i
stoden kom ott fÖ betolo olll mer skott till
londskommunen. lnkorporeringen år 1900
vor dörmed elt foktum. Skiljsmösson mellon
stoden i åkröken och dess gomlo stodsjordor vor dörmed slut.

förstörs. En återuppbyggnod sotte igöng.

En ny stodsplon lodes ut enligt klossisko
ideör. En strikl rutnötsplon börjode så to
form i oskon efter den gomlo stoden.

Brondskydd- och hygienisko ospekler
dominerode. En brondgoto lodes ut frön ön
till kyrkon. De sisto resferno efter den gomlo
vollgroven frön 1400-tolet fick dörmed ge
viko. Den nyo stoden vor redon frön börjon
tröngbebodd. Dörmeo vor liden kommen
för stoden oit börjo vondrc över broorno
i^necl ny bebyggelse.

tog fort. Jörnvögen kom till stoden
i slutet ov IB8O-tolet och Ronneby onslöts
dörmed till rikets slombonor. Stodsploner
börjode uppröitos för den nyo villobebyggelsen ulonför stoden. Den tillströmmonde
En ny tid

ten till blond onnot Kockums
fobriker och flygflottiljen i Kollinge sökle bostöder utonför orbetsområdeno. Villoorbeiskrof

')

;deolet med privoto irödgårdor blev eit
ottroktivt olternotiv iill stenstodens porodvoningor. Ronneby hode dörmed på ollvor
romnrit ott förvondlols till en idyllisk smör.^^

)

Figur 24; Iågel drogs rotl igenom sloden langs
Slrandgolon. I bokgrunden skymtor fisktorgel
och dorefler låg Blekon.

)
BRUNNEN
Surbrunnen

)

1705 upptöcktes den försto hölsoköllon
med jörnholtigt votten så kollod surbrunn i
Ronneby och dörmed inleddes en ny ero
som skulle fö stor betydelse böde för
Ronneby som stod men ocksö för stodsdelen Blekon.
Figur 23: Ronneby i börjon

cv

po 1600-tolet kunde folk ur den
högre somhöllsklossen företo sig resor ner till
kontinenten för ott genomgå voltenkurer'
l678 introducerodes brunnsteropin i Sverige
ov Urbon Hjörne och i slutet ov 1700-tolet
fonns helo 300 surbrunnor i londet. Kuroriernos uppgift vor ott boto och lindro sjukdomor men de blev tidigt ocksö till centro
för rekreotion och elt rikt söllskops- och
Redon

1900-loleL Elekon

hor börjol bebyggos.

lBB2 Öterfick stcrden sino siodsprivilegier.
Troligtvis bidrog Biunnens utveckling siorkt
till detio. En oregelbunden villobebyggelse
börjode vöxo from utonför stodens grönser i
huvudsok med Brunnen som förutsöttning.
Till en börjon helt uton krov i frågo om plon-

l3

nöjesliv. 1800-tolei blev kurorternos egentligo glonsperiod, storkt pröglod ov den
fromvöxonde borgorklossen.
Brunnen kom ott uppföros pö mork mon
tidigore sett som vördelös och uton behov
ov nögro vögförbindelser. Anlöggningen
vor till en börjon ov blygsomt formot. Ar
1727 vor den försio brunnsplonen fördig.
Den kom otl omfoito ett område om 400
olnor i fyrkont. Den öldsto bevorode plonen
ör frön 1772. Sjölvo köllon kom ott utgöro
onlöggningens centrum. Bodhus, brunnssol
med flero byggnoder onlodes i dess direkio
nörhet. Den övrigo brunnsmorken vor oker
ovsedd för brunnsgösterncs nöje och
bekvömlighet.
ll'

/i
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Figur 2ö: Ronneby brunn 1847.
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figur 25: Ronneby brunn
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brunnsgösterno genom gotorno ul till
brunnen. Antingen till fots löngs Brunnsvögen eller fördonde löngs ån med iröck-

')

brunnen grundodes hode mon boro ett
h-.rndrotol göster per sösong. Efter J. J.
Berzeiius publicerod onolys ov jörnvollnet
konr dock besöksfrekvensen ott siigo och
vid millen ov lBOO-tolei hode mon uppemoi 1500 brunnsgöster per år. Nögro
bostöder för brunnsgösterno fonns önnu
inte inom brunnsområdel uton det blev den
nörbelögno köpingen som fick to emoi
gösterno. Det sociolo livet kom dörför
noturligt ott koncentreros till köpingen.
Förbindelserno mellon brunnen och köpingen förböttrodes. Dogorno inleddes med
irurnslog och musik och tillsommons tögode

'r\
{,r?- {;rt,!l):\
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botorno.
1

772.

Detto utseende kom onlöggningen ott
behållo istort öndo from till mitten ov lB00tolet. Pö en korto frön lB47 kon mon dock
se ott brunnen börjot föröndros. Plonen hor
fött en mero medveten form dör bebyggelsen grupperor sig kring en torgbildning.
Flero nyo byggnoder uppfördes som donssolong, pelorsol och losorett för fottigo. Den
öppno morken börjode olltmer fo koroktören ov pork med onlogdo gr'..'sgöngor och
trödplonteringor omgördode ov ett högt
tröstoket. Utonför vöxte en gronollö löngs
östronden.

')

på 1860-tolel. frockbålorna hor jusl lomnof sin last av brunnsgoster
på vog lill morgonens vatfendrickonde.
Figur 27: Ronneby brunn

t4

Antolel brunnsgöster uppnådde vid sekelskiftei 3000 och brunnen blev londels mest
besökto kurort. Hör fonns nu böde 1;o. 2;o
och 3;e klossens brunnsgösler. Stodens invönore vqr då endost 2000 till onlolet vorför
Ronneby kom ott bli en utpröglod sommorstod. Nöjeslivet flyttodes ut till brunns-

Ronneby Helsobrunns Aktiebolag 1873

År lB73 bildodes Ronneby Helsobrunn

Aktiebolog. I och med detto börjode en

omdoning och utbyggnod ov brunnsomrödet och stodsdelen Blekon. Storo
morkförvörv gjordes genom inköp ov görden Corlstorp och en storslogen plon den sö
kollode Polondersko plonen upprötiodes
ov C. F. Rosmussen. Stronc1plonen rnellon
Ön och bergshöjden i vösler lodes ut till
pork. Etl stort bodhoiell skulle utgöro cenlrum i onlöggningen. Bodhus och 45 nyo
villor skulle uppföros. Verkligheten blev
dock en onnon frömst ov ekonomisko skö|.

området dör nyo byggnoder biond onnot
brunnssolong, bodhus och brunnshotellel
uppfördes för ott tillfredstöllo gösternos
behov. Tröck-båtorno som tidigore tronsporterol brunnsgösterno frön köpingen
kompleiterodes nu med sk brunnswurst det
vill sögo ov en stor öppen vogn drogen ov
höstor.

)

)

En omfottonde utbyggnod ov bostöder för
brunnsgösterno pobörjodes dock. Somtidigt börjode mon konkurrero om brunnsgöslernos pengor ulonför köpingen. En slor
brunnspork onlodes med slingronde gångvögor. Robotler och plonteringor med

kommunikotionerno hode en ovgörcnde
betydelse för Ronnebys utveckling till
tc.-rdets ledonde kurort. Ångbötorno kom
:;-: trofikero forleden löngs ån from till år

i

sPör

Det geogrofisko lögei och de godo

iE9, Do iog jörnvögen över och
ic':es ui lill en speciell trötlptots vid

rosor och klöngervöxier onlodes
onsluining till bebyggelsen. Mer ön 700

:

tröd och buskor plonterodes enligi dei
engelsko porkideolet. Ett 20-tol villor fonns
nu inom brunnsonrrådet. Frön det ott
byggnoderno under lBOO-tolets försto hölft
hode dominerots ov klossicismen blev nu
schweizerorkitekturen den nyo stilen.
.$

:

Frid-

hemsgörd. Brunnsgösterno tronsporterodes
sedon i smö ekor över till ondro sidon ån.

l-
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Flgur 29; Ångbåten trofikerode sfrockan Korls'
krono-Ronneby-Karlshomn-Sölvesborg. Vid Ne'
dre Erunnsvogen onlades hållplotser för av- och
påsligning för bland onnol brunnsgcislerna.
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Under l92O-tolet börjode det ott succesivt
gö utför för brunnsverksomhelerno runt om i
londet. Deilo berodde frömst pö ott dei
ollmönno sjukhusvösendet olltmer övertog
kurorternos roll. men ocksö pÖ ott det fonns
för möngo bod- och kurorier i londet.
Ronneby Brunn rökode söledes i ekonomisko svörigheter och 1929 förklorodes
oktiebologet i konkurs. Tio ör senore upphörde kurorten helt. Ronneby siod kom ott
förvörvo brunnsomrödet 1940 och den
gomlo brunnsorten kom dörefter ott
succesivt förvondlos till ett semeslermöl för
den bredore ollmönheten.
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Figur 28: Ronneby brunn vid sekelskiffei. Srunns'

blekon or under uppföronde.
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BLEKAN,
STADSBYGGNADSEPOKER

1. Före Brunnsepoken- före 1850
Blekon vor ov gommolt uimork lill Ronneby
stod som önnu in på l85O-tolet rymdes

innonför ökröken. På gomlo kortor kon
mon se hur Blekon hor uinytljots böde som
öker, öng och betesmork somi som trödgårdor öt stodsborno.
I slutet ov 1600-tolet vor endost den norro
delen ov Blekon den sö kollode Glosbocken uppodlod (nuvoronde kv. Ugglon.

Vesslon och norro delen ov Arlon). Morken

)

löngst i norr nörmost stoden pryddes cv
trödgårdor och kålhogor. Resien ov omrödet utgjorde betesnrork för stodsbornos
kreotur. Höjdryggorncr voi- be'vuxno nred

,i

ir

enbuskor.

Det vor först in po l7C0-lcrlet sonr del lögre
poriiei mellon berger-, i norr och i söder
(morken mellon nu'ioronde kv Angsknorren och Eken) odlodes upp. Omrodet
kom oti kollos Bleklyckon.

)

I

/ttn

Berget i söder brukodes som öngsmork dör
mon tog vinterfoder lill djuren. Berget korr'
ott benömnos Södro Blekon. Troligen benömnd efter den blekning ov linnevöv som
ögde rum hör from iill är l87a.
Fiqttr 30' tslekun i börjon

Dö den gomlo n-redeltido köpingen vor
bebyggd med kvorter och enskildo tomler

ov 1800-tolel.

Gården Bo, tkhollzsko och Augustenborg

öndo ner till ökonten, vor homnbryggon
den endo offentligo tillöggsplotsen för
foriyg po köpingens sido om ån. Dörför
kom mycket ov del som hörde sjöforten iill
ott homno pö ondro sidon Söderbro. Mon
onlode ett litet fiskeiorg i direkt onslutning
till Blekon ör lBO0. Hör kom ortens fiskore
oti löggo till liksom ångbåten som trofikerode ströckon Stockholm- Ronneby-

Gobriel Wickenberg vor en ov få morkögore som redon pö lzOO-tolet uppförde
ett hus pö Alekon. Hon byggde 1760 görden Bo (Zebron 3) som önnu idog ör den

öldsto bevorode byggnoden

inom

området. Till görden hörde lodugörd och
ulhus. Ägorno, som låg norr om gården
ströckte sig från ön nöston öndo upp till
Ovre Brunnsvögen.

Korlshomn.

Redon po l60O-tolet tror mon ott görden
hoft en föregöngore hör kollod Foktorens
hus efter foktorn Anders Fobritz.

Den ökode sjöforten krövde fler tomler för
loger och förvoring. So kollode pockhustomter uppfördes dörför utefter åns södro
sido vid Glosbocken och löngs Nedre
Brunnsvögen. Flerlolei ov tomtei'no ögdes
ov odelsslökten Ankorcrono som också kom
olt hyro ut tomier hör.

Ekholtzsko görden 1Ålen 12l byggdes
mellon l806-10 ov gorvoren John Ekholtz.
ldog finns boro bosiodshusel kvor. Gördens mork ströckte sig frön nuvoronde Norro
Höggoton from till spelsen dör Villogoton
möter Nedre Brunnsvögen.

l6
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GÖrden Augustenborg finns idog inte
bevorod. På dess plots ligger isiöllet företoget Ronotor (Dolion 9). Augustenborg
uppfördes redon i börjon ov lBOO-lolet ov
Augusi Hohn, men kom ott rivos 1970.

Enstoko byggonder

kom ocksö

Pö privot intiotiv stortode sö en

om-

foitonde utbyggnod inom Blekon, dels
med syfte oit tjöno pÖ brunnsgöslerno
genom ott kunno erbjudo rum, mot. lvött,
förfriskningor och onnon service i villorno
och i kioskerno löngs Nedre Brunnsvögen,
rnen också för ott hontverkore med orbete
vid Brunnen sösom målore, snickore och
trödgördsorbetqre skulle kunno skoffo sig
en bostod i nörheten ov uppdrogsgivoren.
Under sommormånoderno nör det vor
högsösong för brunnsdrickondet flyttode
so Blekons invönore ut i uthusen sö ott
boslodshuset kunde hyros ut till de onlcridonde brunnsgösterno.

olt

uppföros på Glosbocken mellon l805-55.

)

Bebyggelsen inom Blekon kom sö ott vöxo
from, dels i form ov påkostode trövillor
nred storo porkliknonde ködgördor löngs
åns vöstro strond mellon köpingen
"-:d
- .'r Brunnen, och dels som mero
,;-sprokslöso oostodshus uppe pö åsen.

)
Figur 3l: Gomlo :r:-<.,'c,.g)e- :c.^ Ftskc:o.. i DoKgrunden ser mc. Je 'j ---. -ic^i -'Lati;,/l-( fi
Glosbocken pd ee:t ^l'<c,'c.'c,r-x'c egeldoolen.

Ovre- och Nedre Brunnsvogen
Övre Brunnsvögen ledde fron börjon upp till

hemmonet Bolebro i nuvoroncle Brunnsskogen (nuvoronde Bolebrovögen). Men

med upptöcklen och ulnyiljondet

ov
brunnen blev det noturligt oti vögen under
lZ00-tolets lopp i försto hcrnd kom ott ledos
dit.

)

J

Figur 32: De vockro lrovillorno med sina porkiirnonde lrödgårdor börjode vöxo front löngs

Nedre Brunnsvögen ströckte sig under
sommo tid frön Söderbro till görden Bo och
forisöitningen from till gården Augustenborg vor boro en stig löngs ön. Den kom
ott kollos "tröckvögen" eftersom den
onvöndes för ott dro tröck- böiorno uppför
ön med göster till brunnen. lB0l kom mon
olt dro vögen vidore till gården Auguslenborg. vorifrån en onslutningsvög till brunnen redon fonns.

åsianden ibörjon

på

1870-lolet.

Bebyggelsen uppe pÖ Ösen blev mer
kootisk och oplonerod och kontrosten till
de nörmost monumentolo byggnoderno
löngs Nedre Brunnsvögen vor stor och kom
po söit och vis ocksö ott speglo den
sociolo voriotionen i området.
Ovre- och Nedre Brunnsvogen
Övre Brunnsvögen som pö lB5O-tolet kom i
Skogsgördens ögo blev nu enskild morkvög.
Dörmed kunde ingo utforter frön den
ongrönsonde brunnsbebyggelsen onlöggos mot vögen. lstöllet kom Nedre Brunnsvögen ott utgöro den endo vögförbindelsen mellon köpingen och Brunnen
from till ör 1900 dö stoden i sombond med
inkorporeringen förvörvode Övre Brunnsvögen som återigen öppnodes som ollmön
vög och efterhond övertog huvuddelen ov
trofiken. Nedre Brunnsvögen blev seder-

2. Brunnsepoken-1 850-1 920
Med Brunnen som förutsöttning kom så
stodsdelen Blekon olt vöxo from i huvudsok under lBZ0- och B0-tolet. Morkögorno

insög vilko möjligheter som öppnode sig
dö Ronneby Helsobrunn bildodes lB73 och
sloro morkförvörv g;ordes. Mon ville rlu
konkurrero med köpingen om brunnsgösternos pengor.

t7

mero till en idyllisk promenodvög med fögo
biltrofik.
Nedre Brunnsvögen kom storki ott pröglos
brunnslivei. Löngs vögen uppslod
kiosker, poviljonger och lusthus. Gungor
höngde i tröden och smö hållplotser
onlodes för upphömtning ov brunnsgösterno med båtor. Höstvognor sö kollode
brunnswurst, en stor öppen vogn drogen
ov tre hösior kom nu ott komplettero
tröck-båiorno.

ov

Figur 35: Rosenhoga

med lobokskiosken ulanför

dor forcölining skedde ti/l brunnsgöslerno. Villan
fick sill nomn efler Erunnens rosenodling som
låg precis inorhelen.
Ho n

lverksb

e

b
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yggelsen p å åsen

Uppe pö ösen kom den så kollode hontverksbebyggelsen ott vöxo from. För den
norro delen ov omrödet uppgjordes en

)

med bebyggelsen
somlod kring en T-formod lokolgoto,
(nuvoronde Korlslorpsgoton och Humlesiyckningsplon 1875,

Figur 33: Löngs Nedre tsrttnnsv,cgen ;ont.-ts hdllplolser dor brunnsgost'erno kunde siigo po för
fortsoll fcird mol brunnen.

goton). Allo tomterno fick uifort mot lokolgotorno och Nedre Brunnsvögen. Först
l9l2 clelcrcles tonrterno i kv. Asken sÖ ott
de blev södono med odress Övre Brunnsvögen. Försloget gjordes ov lontmötore
Bentzer och stodföstes 1914.

Porodvillorno /c)ngs ån
Den förnömsto bebyggelsen kcnr ott uppföros löngs med ön. omgivno ov porkliknonde trödgördor nred vockro gördesgårdor eller högo höckor runt omkring.
lnspirerode ov bllnnsorkilekluren kom
byggherrorno ott byggc nrognifikc villor i sö
kollod Schweizerstil eller som den i dogligt
lol kollos snickorglödjestil.

För den södro delen uppgjordes oldrig
nogon somlod plon. Uton iomtindelningen
blev till succesivt med en börjon i villo
Hogo (stg 299). Utvecklingen blev ollmönt
ctt från börjon siörre egendomor uppdelodes pÖ mindre. Dörmed uppstod snort
en oreglerod bebyggelse på bergsknollen.
Vögförbindelserno fick pö så vis bli som de
kunde.

Byggnoderno kom olt koroklöriseros ov
stor form och detoljrikedom. Torn, spiror,
verondor, bolkonger och högo fönster som
öppnode sig mot porkens och trödgårdornos grönsko blev koroktöristisr.o drog för
denno bebyggelse.

De flesto som bodde uppe pö ösen vor
hontverkore eller orbetore som orbetode
pÖ brunnen med utbyggnod och underhöll. Det orkitekturideol som tillömpots pö
brunnsvillorno vor en ny kunskop som
snickorno prövode öven för egen del. Sö
fick de till formotet blygsommo hontverkorboslöderno pÖ Korlstorpsgoion profilerode
'toksporror och den dyrore liggonde
fosspontode ponelen med lövsÖgode
detoljer, ofto också glosverondor.
Hontverkorno bedrev ocksö en viss företogssomhet hemmo. Borberore, skröddore.
skomokore, bogore och snickore inrymde

Figur 34: Villa Hago var den första ufhyrningsvillon som uppfördes ulefler ån
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åkror och dei vor endost bebyggelsen
löngs med åstronden som förbond de
bebyggdo portierno med vorondro.

sino verksomheter i gördshusen som oftost
låg bokom boningshuset inne pö görden.
Uthusen flyitode mon in i under sommormÖnoderno för ott lömno plots till 3:e
klossens brunnsgöster.
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Figur 37: Blekon 1916. Mellersto Blekon or cinnu

'

ccebyggd. De grårostrerode på korlon onger
'. :d som or beoy"ggelse.
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:--byggelsen löngs öslronden (kv. Ålen,

å

I

inon somi norro Boken from till
korsningen dör Villogoion når Nedre
-

Brunnsvögen) kom ott öndro koroktör från
lB50-1920. Frqn ott ho rymt ett flertol verksomheter kom området efter sekelskiftet
bebyggos med vockro stötligo villor visso
tillhöronde brunnsbebyggelsen, ondro den
nyo epoken ov tjönsiemonnobostöder.
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Kockums Jornverk, Blekinge Lons Folkhögskolo, Bergmons sågverk och Otto Swenssons byggnodsoffor
Nörheien till sioden gjorde det noturligt för
oliko företog och instiiulioner ott förlöggo
sin verksomhet till den norro delen ov
Blekon, i huvudsok löngs med ön. Ett flertol

I

)

Figur 36: Blekon ir 1890. I söder hor den så
kollode Erunnsblekon börjol voxo from och i

non pd Glosbocken börjode lrovillor otl uppföros olllerftersom sloden kcm otl expondero.

-)

mindre offörsrörelser kom också ott
etobleros tilldenno delen ov omrödet.

3. Stadsexpansionen -1 850-1 920
lBB2 vor den nyo rutnötsstodens grönser
fördigo. Stoden visode slg redon frön
börjon voro olldeles för trång. Dörför blev
det noturligt ott Glosbocken, strox söder
om bron, som lönge vorit utomgrönsbebyggelse kom ott bli det förslo omrödet
inom Blekon som fysiski sett kom ctt tillhöro

lB77 köpte Kockums Jörnverk ett stycke
mork pö Glosbocken vid ön. Tomten som
ströckte sig from till berget vor bebygd

med logerlokoler och mogosin. 1916
köptes morken ov Ronneby stod, som lode
ui den som goto (nuvoronde Glosbocken).
Resttomten (nuvoronde Vesslon l) såldes
och 1922 vppfördes hör en tidstypisk villo
ov Corl Modigh.

stoden.

lB99 uppgjordes

en

Norr om Ekholtzsko gården

styckningsplon för
relotivt töt villobe-

Glosbocken och en
byggelse i trö kom oit uppföros. 1900
inkorporerodes den norro och södro delen
ov Blekon med stoden. Höjdplotön pö
mellersto Blekon utgjordes fortforonde ov

bYggde

byggmösiore Anders Åkesson 1885 en
byggnod för Blekinge Löns folkhögskolo.
191 6 flyttodes verksomheten till BrökneHoby och den gomlo skolbyggnoden blev
privolbostod (nuvoronde Ålen I I ).
t9

Frgur 38' Folkhögskolon I Ronneby

Figur 40: Ott'o Swenssons byggnodsoffor,

I onslutning till skolon uppfördes l90B ett
skolkök (nuvoronde Alen l0) Vid flytien till

4. Tjänstemannaepoken -1900- 195O
From till sekelskiftei hode så gott som ollo
po Blekon byggt för otl pö eit eller onnot

Brökne-Hoby byggdes villon om till
bostodshus och 1922 inröttodes en lökoremottogning po bcrksidcrn. Gyn-rnosiiksolen

söit tjöno på

brunnsgösterno genom
ulhyrning mnr. Ny tillkom en ny iyp ov
costöder i kvoteren Ärlon, Ängsknorren,
Ornen, Ödton och norro Boken. Dei vor
i;önstenrön som byggde villor endost för
cen egno fomiljen. Att möngo orbeloi på
Kockums emoljverk eller Kollinge flygfloitilj
ovslöjos genom nomnen på villorno tex

lög sirox bokon'i skolköket vid bergets kont.

Strox söder onr den Ekhcltzsko gorden
grundode C. E Bergnrcn lBi4 en trövoruoch förödlingsfobrik. Bloncj onnot försog
hon nybyggondet pö Brunnen och Blekon
med virke. Pö korton fron lBB5 kon mon se
ott sågverkei log dör Föreningsgoton idog
når Nedre Brunnsvögen. Sjölvo byggnoden
stod pö Åsnon loch 2. Brödgorden siröckte
sJg ner lill Ekholtzsko gorden pö nuvoronde
Alen 3 och 4, somt över Boken l4 och 15.
Verksomheten flyttode vid sekelskiftet ner

3 och 4 somt Boken 14 och

J

Kockums villon och Överste villon
(Mojgörden). Nomn som Solliden och
Högbo visor också ott detto område vor
för somhöllets ledonde skikt.

Att rito desso privotvillor blev en popuiör
orkitektuppgift. Byggherrorno, oftost bygg-

möstore, försöljningschef. trofikchef
konduktör eller översle, ville ho sör-

till Ronnebyhomn troligtvis i sombond med
inkorporeringen nred sioden.
PÖ Åten

)

.

pröglode villor i hölsosom noiur. Derr
engelsko villostoden med romontisko stilideol blev ett föredöme och orkitekter som
Erik Gunnor Asplund och Corl Modigh kom
ctt göro sig hördo under denno epok.

15

byggdes privotbosiöder 1906 respektive
1909. Pö sögverkets plots uppförde bygg-

möstore Ludvig Johnsson l9l I eit tvövöningshus kolloi Stensborg, Åsnon l.
Byggnoden hode tidigore stått i Rådhusporken som reslourong men vor tvungen
ott flyttos dö en teoter skulle uppföros
inom området. En butik inrymdes i kölloren
och 1933 ett gymnostikinstitut å1 brunnsgösterno. 1920 löt Johnsson uppföro en
byggnod åt sig sjölv på Åsnon 2, Villo

J
J

Strondhem.

Otto Swensson uppförde vid sekelskiftel en
byggnodsfirmo somi etl voruloger po
nuvoronde Vesslon lC. Efter dei ott verksomheten logts ner dröjde det öndo till in
pö l980-tolei innon ett bostodshus uppfördes pö tomien.

20

engelsko villostoden med romontisko stilideol blev ett föredöme och orkitekter som
Erik Gunnor Asplund och Corl Modigh kom
ott göro sig hördo under denno e pok

På 1930-40-tolet tillkom en mer eller mindre
funkispröglod bebyggelse iform ov en- och
tvöfomiljshus vid Övre Brunnsvögen. De sö
kollode "funkis-villorno" koroktöriseros ov
storo friliggonde huskroppor pö relotivt
storo tomler.
I börjon pö seklet kom en reoktion på den
stelbento ruinötsplonen som öven fick

genomslog i

Blekon. lnlernotionellt
diskuterodes buktonde linjer i husfosoder
och goluströckningor. Rutnötel kunde upplösos genom oti goion bröis eller öndrode
riktning. Dör flero gotor sedon möls kunde
nyo plotsbildningor med monumentolo
byggnoder i fonden uppstå.

,)

Med plonförfottoren Fredrik Sundbörg i
speisen kom so desso ide6r ott tillömpos
icnneby. 3 monumentolo byggnoder lodes
: - i plon. Blond onnot i kvcrieret
! rgsknorren dör mon lode ui en byggnod
i-rnkt som kyrko. I 1904 örs stodsplon
ventilerodes desso ideÖr men de kom oldrig
ott bli verklighet. lstöllet kom de nyplonerode villoomrödeno i stödernos uikonter ott
stö för de mjuko, svöngdo gotorno. Detto
kon mon ocksö se pö mellerslo Blekon dör
gotorno fölt mjuko svöngor onpossode
efter terröngen.
i

)
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5. Kompletteringsbebyggelsen-1 950 och
framåt
Under 1960-70-tolei hor endost errstoko
byggnoder tillkommit. i nögro foll i mer
modernistisk stil, genom ott mon bebyggt
öppno iomter. Visso ov de gomlo husen
hor rivits för ott ge plots åt ny bebyggelse.
Rodhusbebyggelsen som uppfördes 1974 i
kvorteret Ängsknorren ör etl bro exempel
på så kollod mindre lyckod bebyggelse.

I lr
)

)

Figur 4l: Blekon or i939

Boken 15 kom oit inledo epoken 1906.
Stodsbyggmöstore Corl Modigh ritode
huset i romontisk sekelskiftesstil för konduktören A. Andersson. Modigh vor klort
inspirerod ov brunnshotellets omerikonsko
ponelorkitektur. Erik Gunnor Asplund tvö
mycket vockro hus uppfördo l90B pö
Ädon lO och 12 blev nöst i roden ov rike-

dock på ett mycket
fini sött onpossots till den övrigo bebyggelsen. Bro exempel på detto ör Vesslon 10.

Visso byggnoder hor

monsvillor.

På 1920-tolet uppfördes l2 tidstypisko villor
vid Norro Höggoton, Föreningsgoion och
Villogoion. Blond onnot Kockumsvillon
(idog benömnd Old Fellow) och Overstevillon somt Solliden. Vid korsningen Föreningsgoton/Götgoton uppkom dörvid en
klort högreståndsbetonod miljö kring
Kockumsvillon.

2t
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DEL III

den sörpröglode bebYggelsen med

inslog ov gördshus, lusthus, kiosker och
poviljonger,

GATOR OCH PARK.
MARK- BEFINTLIG KARAKTÄR OCH KOMMEN-

a

stoket och grindor,

TARER

a

morkbelöggning, skyltor och belysning

I kopitlel ges en mero lngoenCe

vegetotionen i form ov högo höckor
och storo tröd,

beskriv-

somt

ning ov golornos ocn porkmcrkens korok'
t'ör. Vad som or rumsskoponde och vtktrgl
oll vorno om och bevoro, somt' vod som
bör förslörkos eller förnvos dlskuleras också.
Slöne vlkf laggs vid galor ov soeclell korokt''
ar. Kommentarer ges dor derto onses nöd-

.

de topogrofisko skillnoderno'

Nedre Brunnsvägen
Nedre Brunnsvögen ör slorkt pröglod ov
dess nörhet till ån och grönskon somt ov
brunnslivet. Bebyggelsen löngs goton utgörs i huvudsok ov de pompigo sekels<if tesvillorno.

vondigt.

GATORNA

ott vid vorje korsning kunno
s<ymlo de ondro husen uPPe PÖ åsen
somtidigt som mon kon se sioden tvörs
över on ger goton en speciell koroktör.
ir;rö111nn"t"tno

Beläggning, skyltar och belysning
Allo gotor inonr onrrödet ör belogdo nred
osfolt, som på ett flertol stöllen ör loppcd
eller sprucken. Omrödet osfolterodes troligtvis i slutet ov 1970-iolet. Dessförinnon
ulgjordes gotorno ov grus.

t
t

Koroktöristiskt för den södro delen ov
golon ör oti villorno ligger löngt in på de
storo trödgårdorno och oti ollo tomterno
huvudsok Ör omgivno ov storo tröd och ov
höckor i vorieronde höjd. Dör höckorno ör
över 1,5 meier ör de som mest rumsskoponde.
i

Gotunomnsskyllorno u1görs cv
plåtskyltor i oliko storlek och uiformning.
huvudsok ör de plocerode i börjon och
slutet ov vorje goio po belysningsstolpor
eller pö egen stolpe.
svortvito

I
i

t

Belysningen utgörs ov en solig blondning ov
ormolurer. Minst fem oliko typer kon urskiljos. Troligtvis hor mon boro sott upp
någon överbliven lompo ollieftersom de
gomlo gött sönder.

t

Kommentor: Både befintligo skyitar och
belysningsarmaturer bor bytos t,tt mot en
för helo området enhet'lig skyll respektive
aromtur.
Rumsskapande element

Gotorno inom området hor mycket oliko
korokiör, storkt pröglode ov den tidsepok
de tillkommit under. Det sonl ör slorkt
korokiörsgivonde och rumsskoponde för
gotumiljön kon sommonfottos i följonde

Figur 42: Den södro delen
vogen

punkter:

ov Nedre

Brunns'

och norrut öndrqr goton
koroktör och frön oit ho vorit endost 4
meter bred ökor gotons bredd iill 6-7
Frön görden Bo

22

meter. Villorno ligger hör nörmore goton,
visso precis i gotulivet. Trödgördorno omges i huvudsok ov stoket i trö eller nöi.
Utonför husen som ligger precis vid goton
inom kv. Vesslon hor en grösremso onlogts
pö gotumorken. Pö sö vis hor en trottoorzon skopols nörmost byggnoderno.

På grund ov ott goton böde isöder, i non
somt i mitten utgörs ov en gång- och
cykelvög sÖ finns etl ontol förbudsskyltor
löngs goton. Desso possor döligl in i den
omgivonde miljön.

Löngs visso delor ov goton flyter goturummet ul. Frornförolli vid korsningen Villogoton/ Nedre Brunnsvögen. Att korsningornc hor blivit sÖ morkonto beror till stor del
po de hörnovskörmningor som gjordes
under l9ZO-tolet.

Den ursprungligo koroktören för goton
utgjordes inte ov grönskon. Visseligen vor
villorno omgivno med höckor men dö lÖg
oftost desso innonför tröstoketen. Löngs ån
k"nde mon inte ho nögro tröd eftersom
::l skulle finnos plots för iröck-bötorno ott
:'::nno tiil vid hollplotserno som lög vid ån
i::rgs goton.

')

)

Figur 43: Nono delcn

Kcmmentor; Vikflgl att bevoro områdels
nttvorerde koraktor i form ov "grön goto",
somt oft påminna och framhavo dess
kcroktor och progel ov brunnslivet. Detolier
i goturummet såsom belysning, ormoturer,
popperckorgar, skyllor. rocken mm måste
ges en ulformning som bottre possor in i
golons porkliknode koroklör. Vidqre bör
siltplotser onordnos longs ösidon. Kompletlering ov trod bör ske på de plotser
langs ån dor glesheten påverkor goturummet. Den mittesto gång- och cykelbono bör tos bort.

ot' Nedre Erunnsvogen.

Åstronden ör precis i söder lite risig. Morken
nörmost ön onvönds hör som botupplögg.
Snort smolnor dock okonten ov och goton
kommer nörmore vottnet. Löngs ökonten
vöxer högo tröd som pil, lönn, osk och ol.
Desso ör tillsommons med de högo höckorno och tröden på tomtnrork storkl rumsskoponde. Gångbron uigör ett vockert
motiv igoiumiliön.

)

)

Tröden löngs ön fyller en viktig funktion,
inie boro som rumsskcpore uton öven som
skuggivore pÖ sommoren. På flertolet stöllen ör tröden glesl plocerode troligtvis pö
grund ov ott mon fÖtt io ner dÖligo och
gomlo tröd och efterhond inte nyplonterot. Ett onlol tröd löngs ån verkor voro i
döligt skick blond onnot Pilorno.

Sveagatan
Goton ör cirko 6 meter bred men upplevs
bredore på sino stöllen blond onnot pö
grund ov porkeringsplotsen i kv. Zebron.
Bebyggelsen löngs goton ör ov blondod
koroktör. Höckor, stoket, plonk och
enstoko tröd i tomtgrönsen ger ett vorierol
och någoi rörigt intryck. Vid börjon ov
goton, från Övre Brunnsvögen sett hor
mon stodens votlentorn i blickfånget.

Löngs golon po osidon finns ett röcke
uppsott som skoll skyddo moi foll i ön.
Röckel tor sig oliko uitryck med ollt frön
nötstocket, vögröcke ov troditionell sort till
vockro köttingor pö gronitstolpor. Belysningen utgörs ov den sö kollode Borslo

Husoren.

Pö flertolei ov

belysnings-

stolporno hönger orongo lysonde popperkorgor som inte gör den omkringliggonde
miljön röttvis. Siliplotser löngs ön soknos
idog.

23
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figur 45: Noro Höggoton.

Figur 44: Sveogoion.

Glasbacken

,(crnmenlor. Porkeringen vid Nona Högg;ctan bör göros mrndre dominont i form
c,.' grönsko. trödplonleringor och ralt bei1,':.ning longs gotons noffo sido skulle kunna
bidro ti// otl olerskopo golons mjuka form.
Elboxen bör döljos tlll exempel genom

Goton ör idog spliitrcrcl i tvo delor. Den
norro delen utgörs till höiften ov en gongoch cykelvög. Den körbcro delen ov
goton ör cirko 5 meter bred. Helo goton ör
stork pröglod ov de gonrlo trövillorncr sonr
byggdes hör under stodsexponsionen.
Nögro enstoko moderniseringor hor
genomförls utefter goton blond onnoi rodhusbebyggelsen inom kv. Zebron.

hoc kor eller klo n g vaxter.

Villagatan
Norro Villogoton ör idog inte mer ön en
gongstig. Löngs vögen vöxer storo ekor
vors kronor slröcker sig över vögen och
bildor eit grönt tok. Stigen ligger pö en

Höggatan

Norro Höggoton hor

eit

)

spönnonde ut-

tryck. Goton, cirko 6 meter bred, ör storkt
pröglod ov berget och de vockro ijönstemonnovillornq som klöttror uppför goion.
Höckor och iröstokei vorvor vorondro pö
ell mycket fini sött. Tröden och den
lummigo grönskon pÖ tomimork ör ov stor
betydelse för upplevelsen ov gotumiljön.

höjd ov +9 meter och genom

skymlor mon
ån.

grönskon

de mognifiko villorno löngs

Södro Villogoton fortsötter som körbor vö9.
Goton pröglos ov den storstilode Stensborg i börjon ov goton och Corl Modighs
vockro hus vid Nedre Brunnsvögen. Högo
höckor och tröd pö iomtmork bidror till en
grön goto. I blickföngei frön Föreningsgoton hor mon ön och grönskon löngs åns
östro sido.

Porkeringen strox nedonför bergel somt
den gråo elboxen vid porkeringens ulkont
slör dock till viss del sönder goturr-,mmet
och ger goion en nögoi hårdore koroktör.
Från toppen ov golon skymtor mon den
vockro tegelbyggnoden pö Fredriksbergs-

Goton ör cirko 5 meter bred, Den upplevs
clock betydligt bredore på grund ov grösremsorno pö a meier respekiive 5 meter
po vodero sidon om vögen. Goton
ovslutos vid Nedre Brunnsvögen i en stor
osfoltplon som till viss del förtor intrycket ov
en onnors trevlig goto.

skolon.

Södro Höggoton ör inle mer ön en liten
gotustump som slutori en olervöndsgrönC.
Goton pröglos ov 1960-tolets gonsko
stillöso villor. Fortsöttningen ner till Villogoton utgörs ov en slentroppo nerför bergei.
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)

)

upplevelsemossigf minsko gatons bredd.
Då det lroliglvis kommer ot'l bli aktuellt
med en gångbro över ån i slutel ov goton
or dello ytterligore ell skol t'ill at't dess
be tydelse som en trögoto förslarks.

.;-\

Karlstorpsgatan
Goion, som ör 4 meler bred, pröglos ov
smö trövillor som står bÖde töt och oregelbundet nöro goion. I möngt och mycket
hor desso fostigheier fått onposso sig efter
dotidens verksomheter. Goto och iomtnrork skiljs åt i huvudsok genom tröstoket.
Grönskon vöxer envetet över stoketen och
bidror tillott skopo en mysig goto.

{

)

..r.--J:i:

+t

Longo perspekiiv bryts genom

smo
pö
voriotioner i gotumiljön.
Oet viset skopos
in tressonto fondmoiiv löngs goton.

Figur 46: Södro Viilcgcrcn

)
Komment'or: Gc:cn cr-slulr.:rng irll Nedre
Erunnsvogen bcr cnctrcs och fo mer kcrroktar ov korsnrng. Sonlirdtgr bör o-siollplcnen
minskos och uliormcts po ert i/'evltgore sCli.
Ensloko trod bör plonleros longs gclon på
de bredo grosremsorno för ott mrnsko
upplevelsen ov oil golurummel flyter uf.
Götgatan

Goton ör cirko / meter bred. Dess södro
del pröglos storkt ov tjönstemonnovillorno
Soliden, Högbo och Kockumsvillon. Dessto

löngre norrut nron kommer

J

J

övergör

bebyggelsen i funkisvillor. Goton inleds
med en mjuk svöng i den södro delen. De

storo ekorno som vöxer hör hor sJor
beiydelse för helhetsintryckei. Högo
höckor och gomlo vockro iröd po toml-

Fig

På grund ov problem med porkering po
gotumork hor mon sott upp ett flertol
förbudsskyltor löngs goton, somt vitmorkerot de plosier dör det ör tillötet ott porkero. Delto bidror tillsommons med den olltför högo belysningen till ott förstöro en
onnors mycket trivsom goto.

mork ger sitt bidrog till gotumiljön.
Föreningsgatan

Goion ör cirko l0 meter bred vid

ur 4 7 : Koils torps go ton.

dess

börjon vid Övre Brunnsvögen och 5 meter
vid Nedre Brunnsvögen. Goturummet
upplevs som flyktigt pö grund ov gotons
bredd. Goton kon ses som huvudentre till
omrödet. Bebyggelsen utgörs i hög grod
ov tjönstemonnovillor. Den öppno plotsen

vid Norro Villogotons slut inbjuder till
vockro utblickor och ör dörför ov stor

Kommentor; Parkeringsproblemen måste
lösos på onnol soll on genom skyltning.
Viktigt oft belysningens höid onpossos till

betydelse för helhetsintrycket.

d e n sm åsko

Kommentar: En tydligore morkering ev
got'ans betydelse som huvudentrö bör
göras, likoså bör ålgorder vidlas för at'l
25

ligo be byggelse n.

Humlegatan
Goion ör cirko 5 meler bred och slröcker
sig rok't upp mol Korlslorpsgolon. Vid dess
börjon nere vid ön ligger holell Strondgörden och Humlegörden vors irödgördor
ger goton ett gonsko rörigt intryck. Löngre
upp mot Korlsiorpsgoton utgörs bebyggelsen ov trövillor som ligger nöro golon.

)

iiour

,1?:

Norrc Jons Dovrdsgolon

)

PARKMILÖN

i"

Den pcrrkmork som finns inom omrÖdel kon
sommonfolios enligt fölionde korto.

Figur 48: Humlegolon.

Hagagatan

Golon, som ör cirko 4 meter brecj. hor i
möngt och mycket kommit oit pröglos ov
den kooiisko och oreglerode bebyggelsen
uppe pö ösen. Konirosten illl villorno töngs
ön omgivno ov pcrkliknoncie frurttrödgördor ör slor. Löngs goton vöxer i huvudsok höckor. Pö visso stöllen bryts dock dei
gröno ov med elt och onnot stokei. Vid
Korlslorpsgoton ovslulos goton i en mtndre

plots som tyvörr idog ulnyttlos

J

som

porkering.

J

Jöns Davidsgatan
Norro Jöns Dovidsgoton ströct:er sig från
Nedre Brunnsvögen rötl uppför berget och
ovslulos i en vöndplon. Goton ör myckei
smol knoppt 4 meler bred och pröglos ov

högo höckor och mycket

grönsko.
Konlroslen mellon den kootisko bebyggelsen pö berget och de storo porodvillornc
löngs ön gör goton mvckel scönnonde oti
vondro utefter.

Södro Jöns Dovidsgoton utgörs ov en kort
gotustump upp på berget pröglod ov lrövillor bokom grönskonde höckor och tröd.

tr:
..

Figur 50: Porkmorken inom Blekon.
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1. Grösslönt- bevuxen med yngre tröd'
buskor och sly. En elbox slår inom omrödel.

2. Berget inom kv. Ängsknorren- bevuxen
med högo ekor och mindre buskor och sly.
Ett nöistoket hor sotts upp vid stupet för'
follrisken. En sientroppo leder nerför berget. Underbor utsiki frön dess topp.
3. Öppen grosslöti- bevuxen med lre storc
ekor. Fult nötstokei i dess öslro dei. Dolig
gÖngförbindelse mecj Norrc Villogoion

)

Grösslönt-bevuxen rlec nögo trocl
mestodels ekcr. En stentroopo ieder ner iiil

4.

Ovre Brunnsvogen.

in cch grönskcn
bildor en porklikncrncle rliliö. Bryggornr-r
med förtöjdo itotcr ger etT pillcreskt
intrycr.
5. Neore Brunnsvogen-

)

.
-

.n

)

)

Figur

5l: froppon

nerför bergel i kv. Angsknorr-

en.
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De. öcpno grdssiollen

vrd Förentngs-

FöRSLAG TILL ÅrcÄnDER
Belysning
Befintlig belysning föreslös bytos ut mot en
ny ormotur som benömns "RonnebY
Brunn". Armoturen ör fromtogen för
Reddvögen vid Brunnspcrken, vorov
nomnel. Det könns dörför rroiurligt ott völjo

BEVARA ELLER FORNYA?

Nör mon sko föreslö åtgörder för den
offentligo miljön inom Blekon ör det viktigt
ott lo fosto på omrodels hisiorisko utveckling och nuvoronde koroktör. Det hondlor
både om ott vogo bevoro som ott vögo
förnyo och förstörko koroktöristisko drog.

denno ormotur med tcr;i:.e

Blekons

Sjölvo ornroturen hor eii oöde moc1ernt
som gommoldogs utse:",je och pcssor
dörför bro in iområdet.

Nör mon föreslor föröndringor ör det viktigt
olt mon inte gör soker och ting olltför
ordnot, uton olt mon löler omrodeis koroktör ov ott det vöxt from under en löngre

tid, mer eller mindre creglerot.

på

historisko koppling till Brun're,r.

=

lyso

igenom.

gur 53: "Rcrneby Brunns" lompon.

i grön förg. Dess
- öld nroste onpossos efler vorje gotos
-,;edd. Sörskilt viktigt ör deito för KorlstorpsSelysningssiolpen föreslos

VAD BÖR ATGÄRDAS?

)

)

golon. Viktigi ör ockso cii ljusköllon
onpossos till den omgivonde miljön. Till
exempel kon en högtrycksnotriumlompo
voro lömpod löngs Kc:r'istr.,'osgoton dö
dess gulo sken öterge' r-i,-isförgen bro.
Löngs Nedre Brunnsvö, .te'' ' kon en
kvrcksilverlompo voro metc 'rotiverod då

Förslogel ålerges islori pö srtJort 35.
Beläggning
Nör det blir oktuellt nred nyosfoltering inonr
Blerkcrn iöresics r.ilt ollo gotorno belöggs
mec-i e,,'r röo r-r:;tcrii cv so kollod "Vongosierr'. Dt-'rr rödcl förgen ger ossociotioner
till r:i'us, som vor den ursprungligo morkbel.rggningen inom omrodet.

den ölerger grönskon bro.

(
'l

t.

l,lr
I

i

4

)

,1,

/,)
.<a/-

-/--

_ _=_l__

Figur 5z' Den nyo belysningen longs Kolsforpsst'olpens höid onpossos till den

golon. vi<itct atl
sm

å s ko lig c b e t, :i!;' g

e ls e

n.
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Skyltar
Allo gotunomnsskyltor inom området föreslös bytos ut till den blåo emoljskylien med
vit rom och text, som tillverkos lokolt i
Ronneby. Siorleken po skylten möste
prövos from. Förslogsvis skulle skylten kunno
voro i30 mm hög med en bokstovsstorlek
pö oo mm.

tc.r.qat

o
$

'1

endost röcket frÖn bron from till korsningen
Norro Höggoton/Nedre Brunnsvögen som
utgörs ov kötiingor.

Vid gotons entr6er bör befiniligo påbudsskyltor bytos ut till pollore som possor völ in
miljön. Entreörno föreslås göros grönore.

o

o
E
E

Röckei löngs ån föreslös bytos ut mol
köitingor pö gronitstolpor. ldog ör det

v

löngs goion utgörs ov
"Ronneby Brunns" lompon. Denno
belysning kon dock kompletteros med
poilcre som riklos för ott belyso grönskon
Belysningen

6rfF,\

-

O

@^\LLLI

o

@

i

po eit speciellt söii.
Figur 55: Den föreslcgnc skyllens slorlek och

De oronge copperskorgorno byts ut till nyo
svcrlcr eller Eröno popperskorgor. Desso
b,:'r piocercls po belysningsslolporno vorför
.r='r kcn voro moiiverot oit ho poppers<r:rgcrno i sommo gröno förg som stolpl:.rlo.

ufformning.

')

Allo gotunomnsskviior sko plcrcercrs i börjon
och islutel på vcrcierc gcrion. I försto hond
po de gröno belvsn,;,Lis)ToiDUrno. Cnl inte
deito ör möjligi skoii skyiten ploceros po
egen stolpe.

vid lömpligo

plotser löngs ån föreslås
sitiplotser onlöggos. Desso knyter on till
den tid do del fonns höllploster löngs mecl
on dör tröckbåtorno kunde löggo till för

Allo törbudsskylior inonr onrrödet föreslos
los bort. I stöllet föreslos ott mon vid vorje
enir6 hor en skylt som upplyser onr göllonde regler inom onrrodei vod det göller
hostighei och vod ciet ör tilloTet ott porkero. Po sö vis kon ollo förbt'dsskyltor po
blond onnot Korlstorpsgoton plockos bort.

upphönrtning ov brunnsgösterno.

Den mitiersto göng- och cykelvögen tos
bort och görs möjlig för genomfortslrofik.
Gong- och cykelvögorno vid gotons
börjon och slut vid Söderbro somt vid
Fridhemsbron behålls dock. Det ör viktigt
ott bevoro goions koroktör ov sövöl trons-

Vid gong- och cykelbonorno föreslos ott
befintligo förbudssky'ltor och upplysnings-

)

skylior tos bort och ersötis nred poilore sonl
possor völ in i omrödet.

portled för dogens fortskoffningsmedel

som idyllisk promenodvö9.

Nedre Brunnsvägen

Nyo tröd bör kompletteros löngs

)

Ön.

Gomlo och dåligo tröd ersöiis. Kompletleringen bör ske med likortode trödslog som
redon idog finns löngs ön till exempel pil,
ol. lönn med flero orter.
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Figur 56: Kottingor på gronitslolpor.
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Föreningsgatan
Föreningsgolons koroktör ov enlregoto
förstörks genom trödplonterinqor. Porker-

>1 i

ingor onlöggs löngs eit porti ov golon.
Detto könns motiveroi dö goion hor korok-

f:
.r,. Ä

l--

Er--'r:- . ',-.-

tör ov huvudgoto.

\t

Tröden löngs goton kon utgöros ov lönn,
ek eller något onnot trödslog sonr ör

\t)

noturligi för området. Ekorno inon't

)

)

omrödet vöxer oflost mer solitört vorför det
kon könnos konstigt med en hel trödrod ov
detto trödslog. Lönnen ör ott föredro då
den ör lött ott klippo och besköro. Tröden
löngs goton för ej vöxo sig för högo
eflersom de do kon skymmo de vockro
tjönstemonnovillorno löngs goton.

O

I Föreningsgotons förlöngning föreslos en
broförbindelse för giing- och cykelirofikonter över trll onciro srdon on.
-----+1
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Figur 60: Förslog fill utformning ov Föreningsgoton.
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Villagatan
Villogotons onslutning till Nedre Brunnsvögen görs om till en ordentlig korsning. Dö
den mittersto göng- och cykelbonon löngs
Nedre Brunnsvögen tos bort och görs
möjlig för biltrofik kon olycksrisken i onnot
foll voro stor om trofikonterno från Viilogoton kör rött ut. Som goton ör utformod
idog inbjuder den böde till ott köro forl
och rölt ut.
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Figur 62 Seklion D2
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Figur 64: Förclog tillulformning
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ov Villos

"Parken"

Den öppno grösslötten

i

onslutning

iill

\r

Föreningsgoton och Götgoton görs om till
pork. Grusgöngor onlöggs i riktning ner
mot den plonerode broförbindelsen och
Villogoton. Ekorno och trödplonteringorno
löngs Föreningsgoton utgör porkens vegetolion.

\.-'-!

,t

)å

För ott knyto on till det Bergmonsko sogverket som en gcng log i onslutning till
"porken" föreslos ott tröskulpturer ploceros
pö tvö stöllen inonr orlrödet. En skulptur
fonden pö bron och en i fonden po
i

)

Villogoton.
Runt ekornos stonrmor föreslös sittplotser
trö som noturligt possor in iomrödet.

i

Figur 66: [robonkorna runl en ov ekorno
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Figur 65: Förslog lill utformning ov porken.

t1

"Mellanstråket"
Glosbocken och Norro Villogoton knyts
sommon genom en göng- och cykelvög.
Pö så vis skopos etl noturligi stråk igenom
Blekon frön Nedre Brunnsvogen och from
till Föreningsgoton. Nono Villogoton belöggs med grus.

Staket och häckar
Stoket, höckor och muror utgör viktigo
element löngs goton. Det ör dörför viktigt
ott desso uiformos med omsorg så ott de
possor ihop med böoe bYggnoden och
den omgivonde miljön. Nedon ges nögro
exempel pö hur mon pö elt fint sött jobbot
med stoket. höckor, grindor och muror

PÖ bergsknollen i kv. Ängsknorren onlöggs
sittplotser. Det befiniligo stoketet byts ut till
eit som possor bÖilre in i nriljön.

inom Blckon.
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Figur 67: "Mellonstråkels strockning och förbind-

elser"
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