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För ännu fler  
guldkorn och mer  
inspiration besök  
VisitRonneby.se

Välkommen till Ronneby kommun
– Den moderna kurorten 

Ronneby kommun har många unika upplevelser och spännande äventyr att erbjuda!  
I vår besöksguide hittar du några av alla de guldkorn som finns här – oavsett om du är  
på jakt efter oslagbar natur, lata dagar vid havet, fiske i världsklass eller fascinerande  

kultur och historia. Hämta inspiration till semestern eller utflykten, upptäck nya  
favoritställen och samla härliga minnen för livet. Vem vet, kanske får Ronneby  

en särskild plats i ditt hjärta, precis som den har fått i våra. 

Vi önskar dig en trevlig vistelse!

Med anledning av covid-19
Var uppmärksam på att en del besöksmål och evenemang kan vara  
inställda eller stängda för allmänheten på grund av rådande riktlinjer för 
covid-19. För bäst och uppdaterad information, besök den aktuella 
aktörens hemsida. Länkar hittar du på visitronneby.se.
Due to covid-19 
Please note that some destinations and events may be cancelled or 
closed to the public due to current covid-19 guidelines. For the best 
and most up-to-date information, visit the current operators website. 
Links can be found at visitronneby.se.

i
För kontaktuppgifter till  
våra besöksmål, besök  

VisitRonneby.se
For contact details of  
our destinations, see  

VisitRonneby.se
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Explore nature's roar
Upplev karga klippor, vidsträckt hav och djupa skogar. Hör rådjurets 
skall, vattenfallets  dån eller publikens jubel. Se  det oväntade, känn 
historiens vingslag. Njut av stunden ensam eller tillsammans med 
tusen andra. Hitta det som kallar till dig och som får din själ att 
vråla av glädje. Upptäck. Utforska.  Det ligger i din natur. Och vår.

Låt barnen  
busa och leka

Skapa minnen  
för livet på Aspan

Upptäck naturen  
med RonnebySlingor

Utforska  
friluftslivet  

med ARK56
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Handla lokalt  
och hållbart

Upptäck historien på 
guidade vandringar

Kungliga upplevelser  
i Räntemåla

Avnjut närproducerat 
mathantverk

Astrid tar dig från 
centrum ut till  

kobbar och skär

Historia och kultur  
på Kulturcentrum  

och Kallvattenkuren

5



Stadsvandringar
                   i Ronneby

En vandring genom Ronnebys  
nutidshistoria
Följ med på guidade turer genom Ronnebys 
moderna historia. Med hjälp av gamla fotografier 
berättar Tommy Nilsson om Ronnebys människor, 
industrier, affärer, popkultur och kända stjärnor 
som under åren besökt bygden. Vandringarna har 
tre olika teman: Centrala Ronneby, Kallinge samt 
Brunnsparken och Ronneby Brunn.
Come along on a guided tour through the recent 
history of Ronneby. Using old photographs, Tommy 
Nilsson relates the history of Ronneby’s people, indus-
tries and businesses, including pop-culture references 
and stories about celebrities who have visited the 
town over the years. The walking tours are divided 
into three topics: Central Ronneby, Kallinge, and 
Brunnsparken & Ronneby Brunn spa.

Destination Ronneby
Upptäck dina egna smultronställen! Med appen 
Destination Ronneby får du hela Ronneby i din 
hand. Se vad besöksnäring, näringsliv och för-
eningar kan erbjuda och ta del av olika evene-
mang och aktiviteter. Här får du all information 
på samma ställe. Appen är gratis.

Discover your own favorite spots! With the Desti-
nation Ronneby app, you get the whole of Ronneby 
in your hand. See what the hospitality industry, 
business and associations can offer and take part 
in various events and activities. Here you get all the 
information in one place. The app is free to  
download.

App, app, app!

Samlingsplats & tider: Aktuella tider och 
mer information finns på visitronneby.se.
Meeting place & times: For updated times and 
additional information, see visitronneby.se
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Guidade stadsturer med quiz! 
Ta del av Ronnebys spännande historia genom 
appen Guidade stadsvandringar i Ronneby. Vandra 
genom centrum och den prisbelönta Brunnsparken. 
I appen finns också roliga quiz för hela familjen. 
Upptäck mer av Ronneby till fots eller cykel med 
RonnebySlingor. Appen är gratis.
Discover the fascinating history of Ronneby through 
the “Guided tours of Ronneby” app. Stroll through the 
town centre and the award-winning Brunnsparken. 
The app also features a fun quiz for all the family. 
Discover more of Ronneby on foot or by bike with 
RonnebySlingor (RonnebyTrails). The app is free to 
download.

Skräddarsydda  
FÖRETAGSLOKALER I RONNEBY

ABRI ägs av Ronneby kommun och har cirka 160 företag som hyresgäster. Våra 
fastigheter är ändamålsenliga, håller god standard och har strategiskt bra lägen.  
Vi erbjuder service dygnet runt och håller hög flexibilitet vid lokalanpassningar.  

Läs mer om oss och se våra hyreslediga lokaler på abri.se. 

VÄLKOMMEN TILL ABRI! 
0457-61 87 00 | info@abri.se | www.abri.se
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Ronnebys historia
Blodbad, bränder och helande brunnsvatten. Ronnebys historia är både händelserik 
och kittlande. Med anor ända tillbaka till järnåldern är Ronneby Blekinges äldsta 
stad. Området var danskt fram till 1564 då Erik XIV intog staden. År 1864 utplånades 
stora delar av staden i en stor brand, men än idag går det att uppleva hur det 
medeltida Ronneby såg ut i kvarteren Bergslagen. Under 1800-talet växte Ronneby 
till en handels- och industristad med hälsobrunnen Ronneby Brunn som populärt 
besöksmål. Idag är det en levande kulturstad med mycket att erbjuda.
Bloodbath, fires and healing waters. The history of Ronneby is both eventful and exciting. The  
oldest town in Blekinge, Ronneby can trace its roots all the way back to the Iron Age. The region 
was under Danish rule until 1564, when King Erik XIV invaded the town. Much of the town was  
destroyed by a great fire in 1864, but if you visit the Bergslagen district today, you can still see 
what Ronneby looked like in the Middle Ages. Ronneby developed into an important centre of 
trade and industry in the 1800s, with popular attractions including Ronneby Well and its healing 
waters. Today, it is a thriving cultural town with a great deal to offer.
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Branden i Ronneby
I april 1864 rasade en brand som nära  
på förstörde hela staden och gjorde 1 400 
personer hemlösa. Området Bergslagen 
förskonades från lågorna och har än 
idag såväl gatunät som byggnader från 
1700-talet bevarade. I kvarteren kan du 
fortfarande uppleva hur det medeltida 
Ronneby såg ut, med trånga gator och 
små, låga trähus.
A fire raged through the town in April 1864, 
destroying it almost completely and leaving 
1,400 people homeless. The Bergslagen area 
was saved from the flames and both the 
original street layout and a number of build-
ings from the 1700s can still be seen today. 
The district provides a fine impression of 
what Ronneby looked like in the Middle 
Ages, with small, squat wooden buildings 
lining the narrow streets and alleys.

1864

Kurortens historia
Upptäckten av Brunnskällan år 1705 lade 
grunden för Ronneby som kurort. Källvatt- 
net hade bland annat ovanligt hög halt 
av järnsulfat. Kurortseran såg sitt slut år 
1939, men flera av de ståtliga trävillorna 
står än idag kvar i Brunnsparken.
The discovery of Brunnskällan in 1705 laid 
the foundation for Ronneby as a health 
resort. The spring water had, among other 
things, an unusually high content of ferrous 
sulphate. The spa era saw its end in 1939, 
but several of the stately wooden villas still 
stand in Brunnsparken today.

1939

Ronneby blodbad
Ronneby blodbad anses vara den  
grymmaste människoslakten i Nordens 
historia. I kriget mot Danmark intog 
svenskarna och Erik XIV staden år 1564. 
Nästintill hela staden brändes ner och  
minst två tusen människor höggs ihjäl.  
Dörren från Heliga Kors kyrka är bevarad 
och än idag syns huggmärken från den 
svenske kungens män. De tog sig in i 
kyrkan där många av stadens äldre, 
kvinnor och barn sökt skydd.
Ronneby Bloodbath is considered to be the 
most terrible massacre in Nordic history. 
During the war with Denmark, Swedish 
forces under the command of King Erik XIV 
captured the town in 1564. Almost the en-
tire town was burned to the ground, and at 
least 2,000 people were slaughtered. The 
door from the Church of the Holy Cross 
has been preserved through the centuries 
and it still bears the axe marks from the 
assault by the Swedish king’s men, who 
forced their way into the church where 
many of the town’s women, children and 
elderly people had sought sanctuary.

1564

1705

1897Brunnshallarna
Brunnshotellet stod klart år 1897 och 
var då en av norra Europas största trä-
byggnader. Hotellets gäster promenerade 
gärna i Brunnshallarna, som gav skydd 
från solen. Hotellet brann ned år 1959 
och ersattes med dagens funktionalistiska 
hotellbyggnad. Brunnshallarna är än idag 
en uppskattad mötesplats.
Brunnshotellet was completed in 1897 and 
it was one of the biggest wooden buildings 
in northern Europe at that time. The hotel 
guests often took walks along the covered 
paths in Brunnshallarna, which offered 
shade from the sun. The original hotel 
burned down in 1959 and was replaced  
by the functionalist building that stands 
on the site today. Brunnshallarna remains 
a popular meeting place to this day.
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Unika naturupplevelser 
Dramatiska vildmarksmiljöer, idyllisk landsbygd, lockande skärgård, vackra  
dalgångar och unik kustnära ädellövskog. I Ronneby får du det bästa av vad den 
blekingska naturen har att erbjuda. Utforska fantastiska vandringsleder och  
upptäck några av Sveriges högst klassade naturområden. Packa termosen,  
snöra på skorna, bege dig ut och njut!
Dramatic wilderness, idyllic villages, tempting archipelago, delightful valleys, and unique deciduous 
woods by the coast. Ronneby presents the very best of what the Blekinge landscape has to offer. 
Explore magnificent hiking trails and experience some of the most highly rated areas of nature in 
Sweden. Fill your flask, lace up your hiking boots and head on out!
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Allemans- 
rätten

Den svenska allemansrätten innebär 
att du får vandra, plocka bär, bada 
och tälta nästan var du vill. Du får 
däremot inte tälta mer än en natt på 
samma ställe. Det är också viktigt att visa 
hänsyn mot markägare, djur, natur och andra 
människor. Släng alltid ditt skräp i avsedda kärl. 
Läs mer på allemansratten.se
 

Under Swedish law, you are permit-
ted to hike, pick berries, swim and 

camp almost anywhere you want. 
However, you may not camp for more 

than one night in the same place. You 
must also show consideration for property 

owners, animals, the countryside itself and 
other people you may meet. Always dispose of your 
litter in the receptacles provided for the purpose. 
For additional information, see www.swedishepa.se

i

Upptäck ARK56
ARK56 tar dig genom Biosfärområde Blekinge 
Arkipelag, och bjuder på natur- och kulturupp-
levelser längs vägen. Du väljer själv om du vill ta 
dig fram till fots, med cykel, i kajak eller med båt. 
Lederna möts vid 13 nav där du hittar service 
och kan byta färdsätt. Du kan enkelt ladda ner 
en karta på ark56.se eller köpa hos någon av 
Blekinges turistbyråer.
Med appen ARK56 kan du i mobilen navigera 
längs de olika lederna på cykel, till fots, i kajak 
eller med båt i hela Blekinge. Där hittar du allt 
från toaletter och grillplatser till gourmetrestau- 
ranger och spa. Appen ger förslag på olika rutter, 
rastplatser, boenden, restauranger och upple-
velser. Planera din tur i lugn och ro med plane-
ringsverktyget Naturkartan ARK 56. Det finns 
också färdiga paketlösningar där du slipper  
planera och bara kan slappna av och njuta.

ARK56 leads you through the Ble-
kinge Archipelago Biosphere Area, 
guiding you to and through a 
variety of natural and cultural ex-
periences. You are free to choose 
whether to follow the route on 
foot, by bike, or in a kayak or boat. The paths meet 
at 13 “hubs” where you will find service facilities and 
can switch modes of transport. You can download 
maps directly from ark56.se or pick them up from 
any of the tourist information offices in Blekinge.
With the ARK56 app in your smartphone, you can 
follow the paths and trails all over Blekinge on foot, 
by bike, or in a kayak or boat. The app shows the 
location of everything from toilets and barbecue 
sites to gourmet restaurants and spas. It also pre-
sents suggestions for different routes, as well as 
highlighting lay-bys, accommodation, restaurants, 
sights and attractions. Use the Naturkartan ARK 56 
app to plan your trip from the comfort of your own 
home. A number of package tours are also availa-
ble, where there is no need to lay any plans – just 
relax and enjoy the ride.
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Det här är RonnebySlingor
RonnebySlingor består av 7 huvudleder och  
12 byaslingor. Längs varje led finns informations- 
skyltar där du kan läsa om historiska platser och 
händelser, djur och natur. Flera av lederna är helt 
eller delvis tillgänglighetsanpassade. Det finns 
även kortare sträckor som är anpassade för barn, 
där Hedda Igelkott visar vägen.

Hej! Jag heter Hedda Igelkott
Följ med mig på äventyr längs RonnebySlingor! 
Vi igelkottar är väldigt kloka djur som har funnits 
på jorden i 65 miljoner år. Så jag kan lära dig allt 
om djur, natur och historia. Titta efter min symbol 
längs slingorna. Där hittar du roliga fakta och 
kluriga frågor. Och vem vet, kanske möter du en 
av mina igelkottskompisar eller andra djurvänner 
längs vägen? Vi ses!

Här kan du hittar kartorna
Hämta din karta på turistinformationen i 
Ronneby, eller gå in på  
ronneby.se/ronnebyslingor.

Utforska Ronnebys unika natur! 
Från ädelskogarnas möte med havets karga 
klippor till vidsträckta ängar, hundratals sjöar och 
gåtfull urskog. Avstånden är korta och intrycken 
många. Färdvägarna bjuder på historiska berätt- 
elser som än idag är levande och häpnads-
väckande. Upplev den ödesdigra förlisningen av 
Gribshunden via brunnstidens glada era till dagens 
moderna kurort. Låt lederna visa vägen. Färdas 
ensam eller tillsammans med andra. Under en 
dag eller flera. Bakom varje vägkrök väntar ett nytt 
äventyr, där upplevelserna är dina att upptäcka.
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Följ Ronnebyåns dalgång, från Ronneby torg, genom 
Kallinge, vidare till Karlsnäs. Leden bjuder på spännande 
historia, berättelser från tidigare generationers vardagsliv 
och industrihistoriska byggnader varvat med natur- 
upplevelser. Vid Karlsnäsgården finns bland annat 
bad, grillplats och flera kortare vandringsslingor.
Follow the valley of Ronnebyån, from Ronneby square, 
through Kallinge, on to Karlsnäs. The trail offers exciting 
history, stories from previous generations’ everyday 
life and industrial historic buildings interspersed with 
nature experiences. At Karlsnäsgården there are, among 
other things, bathing spots, barbecue area and several 
shorter hiking trails.

RonnebySlingor
Vill du upptäcka mer av alla leder och 
historik i Ronneby? Hämta din karta på 
turistinformationen i Ronneby, eller gå 
in på ronneby.se/ronnebyslingor.

Karlsnäsgården
En anrik gård från 1700-talet som i dag är en 
populär fritidsanläggning med aktiviteter, motions-
spår, grillning, kanotpaddling och längdskidåkning.
An ancient farm from the 18th century which today 
is a popular leisure facility with activities, exercise 
tracks, bbq, canoeing and 
cross-country skiing.

Lin-snuggan
En ”snugga” användes för att bereda lin. Den här 
snuggan bestod av en låg mur som byggdes intill 
en bergvägg, med en grop för elden över vilken 
linet torkades.
A “pipe bowl” was used for processing flax. This 
construction consisted of a low wall built next to 
an outcrop of rock, with a hollow for the fire over 
which the flax was dried.

Djupafors pappersbruk
Med inspiration från Paris anlades pappers-
bruket år 1868. Gick från slipad trämassa 
till omfattande kartongindustri innan det 
lades ner efter nästan 150 år i drift.
Inspired by Paris, the paper mill was establis-
hed in 1868. It went from ground wood pulp 
to extensive cardboard industry before it was 

closed down after almost 
150 years in operation.

Kockums Jernverk AB
Intill vattenfallet startades Kockums Jernverk AB år 
1849. Här tillverkades allt från lantbruksmaskiner 
till gjutjärnsgrytor. Gjuteriet hade som mest  
2 000 anställda och avvecklades år 1991.
Next to the waterfall, Kockums Jernverk AB was 
started in 1849. Everything from agricultural machinery 
to cast iron pots was 
manufactured here. 
The foundry had a 
maximum of 2,000 
employees and was 
closed down in 1991.

Djupaforsklyftan
Den smala men väldigt djupa förkastnings-
sprickan bjuder på ett skådespel när vattnet 
pressar sig igenom. Här stannade Nils Hol-
gersson till under sin resa genom Sverige.
The narrow but very deep thrust fault crack 
offers a spectacle when the water 
pushes through. Nils Holgersson 
stopped here during his journey 
through Sweden.

En dag på
Karlsnäsleden

En resa i tiden
Karlsnäsleden

Byaslingor

Övriga leder
Naturreservat
Blekingeleden

Hedda-kontroller

15 km

Foto: Barbro Engkvist

Foto: Tommy Nilsson

Foto: Tommy Nilsson

Foto: Blekinge Museums arkiv

Hedda Igelkott
Missa inte Hedda Igelkotts 
kluriga frågor och roliga 
fakta när du besöker 
Karlsnäsgården!
Don't miss Hedda Hedgehog's 
tricky questions and fun facts 
when you visit Karlsnäsgården!  

Djupafors- 
verket



Naturum
Ett måste för den naturintresserade. Här kan du 
ta del av flora, fauna och massor av roliga aktivi- 
teter, det finns något för alla åldrar. Naturum  
ligger mitt i kulturreservatet Ronneby Brunnspark.
A must for nature lovers Study the flora and fauna, 
or take part in all kinds of other fun activities 
– there really is something for all ages. The 
Naturum visitors’ centre stands in the heart of 
Brunnsparken culture reserve.

Naturum

Trädstigen
Följ Trädstigen genom Brunnsparken och lär dig 
mer om 50 olika arter av träd, såväl svenska arter 
som mer exotiska. Låna informationshäfte och karta 
inne på Naturum. Häftet finns även på engelska.
Follow the Trädstigen trail through Brunnsparken and 
find out more about 50 different species of tree from 
both Sweden and more exotic places. You can loan 
an information folder and map from the Naturum 
centre. An English version of the folder is available.

Följ med på skattjakt!
Ta med barnen på en spännande skattjakt  
genom Brunnsparken eller var med i Frilufts- 
jakten inomhus på Naturum. Fråga efter 
skattkartor i receptionen eller läs mer på 
naturumblekinge.se.
Lead your children on an exciting treasure hunt 
through Brunnsparken or take part in the “Out-
door hunt” indoors at the Naturum centre. Ask 
for treasure maps at the reception desk or visit 
naturumblekinge.se to find out more.

Ekorrestigen
Barnens egen äventyrs- 
stig i Brunnsparken. 
Följ med ekorren  
Kurrekott, träffa hens 
vänner och lär mer om 
livet i skogen. Stigen startar 
bakom Direktörsvillan och  
är 1,2 km lång med 15 olika  
stationer. Vid första skylten går det att via sin 
mobil få skylttexterna även på engelska, tyska, 
polska och arabiska. Stigen är kuperad och 
kräver gång över stock och sten.
A special adventure trail for children in Brunns- 
parken. Come along with Kurrekott the Squirrel, 
meet all her woodland friends and find out more 
about life in the woods. The trail is 1.2 km long, 
features 15 different stations and starts just behind 
the Director’s Villa. At the first sign, you can use 

your smartphone to 
see the texts in Eng-
lish, German, Polish 
and Arabic as well. The 
trail is quite hilly and 
includes a number of 
rocky stretches.
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RonnebySlingor – Upplevelser från hav till skog 
Utforska Ronnebys unika natur! Från ädelskogarnas 
möte med havets karga klippor till vidsträckta  
ängar, hundratals sjöar och gåtfull urskog. Avstånden 
är korta och intrycken många. Upplev historiska 
berättelser från förlisningen av Gribshunden via 
brunnstidens glada era till dagens moderna kurort. 
Bakom varje vägkrök väntar ett nytt äventyr, där 
upplevelserna är dina att upptäcka.
RonnebySlingor består av sju olika leder och nio 
byaslingor av olika längd och karaktär. Varje slinga 
är väl utmarkerad med intressanta stopp längs vä-
gen, där du får ta del av historia, natur och  
gamla skrönor. 
Slingor för barn! Hedda Igelkott berättar gärna 
om djur, natur och historia med hjälp av kluriga 
tipsfrågor. 
Heddas slingor finns utmärkta på flera av lederna 
och passar framför allt för barn i yngre åldrar.
Mer information finns på  
ronneby.se/ronnebyslingor.

Explore the unique countryside of Ronneby! From 
hardwood forest running down to the steep cliffs by 
the sea, to wide expanses of meadow, hundreds of 
lakes and hectares of mysterious forest. Distances 
are short and there are impressions aplenty. Explore 
the history of the region, from the wreck of the Gribs- 
hunden to the golden age of the spa and the today’s 
modern wellness centre.
Every bend in the road is the gateway to a new ad-
venture where the experiences are yours to discover.
RonnebySlingor comprises seven different trails and 
nine village walks of various lengths and with a variety 
of features. Each trail is clearly marked, with interesting 
stops along the way where you can find out more 
about the local history, nature and folklore.
Children’s trails! Hedda Hedgehog is keen to tell 
you all about the regional animals, countryside and 
history through a series of multiple choice questions. 
Hedda’s trails are marked out on several of the routes, 
and they are particularly well-suited to young children
For additional information, go to  
ronneby.se/ronnebyslingor.

Blekingeleden
Den populära Blekingeleden sträcker sig från 
medeltidsstaden Sölvesborg i väst, genom 
Ronneby vackra natur, till historiska Bröms i öst. 
Vandra på stigar och grusvägar, genom skog, 
över betesmarker och förbi sjöar. Hela leden är 
27 mil lång och är utmarkerad med stolpar och 
skyltar. Mer information hittar du på visitble-
kinge.se/blekingeleden.

The popular Blekingeleden trail runs from the 
mediaeval town of Sölvesborg in the west, through 
the wonderful countryside of Ronneby, to his-
torical Bröms in the east. Follow the trail along 
paths and gravel tracks, through woodland, across 
stretches of pasture and past glittering lakes. The 
entire trail is 270 km long, and is clearly marked 
with signposts and signs. For additional details, 
see visitblekinge.se/blekingeleden

Vindlande
Vandringsleder
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Safaribåten
Boka en guidad tur och 
upptäck skärgården 
tillsammans med vänner. 
Båten utgår från Järnavik. 
Book a guided tour and 
discover the delights of 
the archipelago with your 
friends. The boat departs 
from Järnavik.

Väbylunds Islandshästar
Väbylunds Islandshästar ligger vackert 
beläget nära havet. Här finns både  
turridning, ridläger, saluhästar och 
hingststation. Passar såväl nybörjare 
som erfarna ryttare.
Väbylunds Islandshästar (Icelandic Horses) 
is set in a delightful location close to 
the sea. The centre offers riding tours, 
riding camps, horses for sale and a stud 
station. Suitable for both novices and 
experienced riders.

Hittaut
Upptäck och utforska Ronnebys natur 
med Hittaut. Välj svårighetsgrad och leta 
upp checkpoints via kartan. Du registrerar 
dig på hittaut.nu/ronneby eller i appen 
hittaut.
Discover and explore the countryside of 
Ronneby with Hittaut. Choose the degree of 
difficulty and use the map to find the differ-
ent checkpoints. You can register online at 
hittaut.nu/ronneby or in the Hittaut app.

Blekinge Surf 
Hyr en stand up paddle-bräda från surfboden i Ronneby 
Marina och utforska skärgården. Kurser i stand up 
paddle och kitesurfing.
Rent a stand-up paddle board from the surf stall in 
Ronneby Marina and explore the archipelago for yourself. 
Courses in stand-up paddling and kitesurfing.

Paddelkompaniet
Upplev äkta vildmark längs Ronnebyån, eller paddla i Blekinges  
lummiga skärgård. Här kan du hyra kanoter, havskajaker och camping-
utrustning – allt som behövs för ett äventyr.
Experience untamed countryside along the banks of Ronnebyån river, or go 
paddling in the peaceful Blekinge Archipelago. You can rent canoes, sea 
kayaks and camping equipment – everything you need for an exciting  
adventure.

Karlsnäsgården
Ett friluftsmecka med aktiviteter under hela året. Under sommaren 
kan du paddla, fiska och bada, eller roa dig med äventyrsbanan, 
orientering och tipspromenader. Allt omgivet av en underbar natur.
An outdoor paradise with activities all year round. In summer, you can  
go canoeing, fishing and swimming, exercise at an adventure playground, 
go orienteering or take part in a quiz walk. All against a background of 
magnificent countryside.

Aktiv semester
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Golf
mini

Ronneby GK 
En trevlig familjebana i vacker 
Brunnsparksmiljö. Banan har  
18 hål och är lätt kuperad.
A gently undulating 18-hole course, 
set in the delightful Brunnsparken. 
Ideal for all the family.

Leråkra Golfklubb 
En naturskön parkbana. Banan har 12 hål, med möjlighet 
att spela 18 hål från alternerande tees. 
A naturally beautiful park course. The course has 12 different 
holes, but you can play 18 holes from alternative tees.

Carlskrona Golfklubb  
Välkommen till en golfbana i naturreservatet på Almö. 
Här kan du spela 18 hål med havsutsikt hela vägen.
Welcome to a wonderful golf course in the nature reserve 
on Almö island. Play 18 holes with a sea view all the way 
around.

Golf

Ronneby Havscamping
Spela minigolf på Ronneby Havscamping! Minigolfbanan 
har 6 hål och passar hela familjen.
Play minigolf at Ronneby Havscamping! A 6-hole course  
for all the family to enjoy.

Järnaviks Camping  
Spela minigolf med havsutsikt. Strax intill banan finns 
både restaurang, kiosk och badplats.
Play minigolf with a sea view. Facilities right next to the 
course include a restaurant, kiosk and swimming area.

Brunnsbadet  
Utmana familjen eller vännerna på minigolf! 
Banorna ligger i Brunnsparken, i direkt 
anslutning till badet.
Challenge family or friends to a round of mini- 
golf! You will find the courses in Brunnsparken, 
right next to the swimming area.
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Bus och lek
för barn

Upptäck alla häftiga badattraktioner på Brunnsbadet. 
Svischa nedför Magic Hole-rutschkanan, som är hela  
93 meter lång! Utforska badlandskapet och njut av de  
26 grader varma bassängerna. Brunnsbadets öppettider 
finns på ronneby.se/brunnsbadet.
Experience all the wonderful attractions at Brunnsbadet 
water park. Whizz down the Magic Hole water slide, which is 
fully 93 metres long! Explore all areas of the water park and 
enjoy the warm water (26°C) pools. For opening hours at 
Brunnsbadet go to ronneby.se/brunnsbadet.

Ronneby Brunnsbad

Ta med barnen på spa! Ronneby Brunn SPA erbjuder 
behandlingar för både stora som små. Här finns också 
roliga aktiviteter så som Trollys lekrum och Game center.

Treat your kids to a spa visit! Ronneby Brunn SPA offers 
treatments for all ages. There are also fun activities such as 
Trollys playroom and Game centre.

Ronneby Brunn SPA för barn

20



Ronnebyexpressen
Ronnebyexpressen tar dig med på en upp-
täcktsfärd från torget till Brunnsparkens 
smultronställen. Tåget rullar hela sommaren 
från tisdag till lördag och resan är gratis. 
Turlista finns på visitronneby.se
The Ronneby Express takes you on a journey of 
discovery from the marketplace to the delights 
of Brunnsparken. The train is free to ride and 
runs from Tuesday to Saturday all summer long. 
For timetables, see visitronneby.se

Ponnybus 
Ett paradis för alla hästtokiga barn. I Kolshult utanför 
Eringsboda ligger Ponnybus. Följ med på en skogstur 
på ljuvliga ponnyer. På lov och under sommaren 
hålls dag- och ridläger, både för nybörjare och mer 
ridvana.
A paradise for all children who are crazy about horses. 
You will find Ponnybus in Kolshult, just outside  
Eringsboda. Come along on a woodland ride on lovely 
ponies. During school and summer holidays, the centre 
organises day camps and riding camps for both novices 
and experienced riders.

Lekplatser i Ronneby
Brunnsparken 
Mittemot Brunnsbadet finns en stor lekplats med 
ett klätter-skepp, gungor och rutschkana med mera.
Rådhusparken 
En liten lekplats mitt i centrala Ronneby. Här finns 
sandlåda, gungor och karusell.
Snäckeparken 
Ronnebys största lekplats, ett stenkast från  
centrum. Här finns gungor för de minsta, klätter-
ställning och rutschkana.

There are more than 40 public playgrounds in  
the Municipality of Ronneby. You can find them 
all online at ronneby.se
Brunnsparken 
Right opposite Brunnsbadet water park is a large 
playground with a climbing frame, swings, slides 
and more. 
Rådhusparken 
A small playground in the heart of Ronneby. 
Attractions include a sandpit, swings and a 
roundabout.
Snäckeparken 
The biggest playground in Ronneby, just a stone’s 
throw from the centre. Attractions include swings 
for the little ones, a climbing frame and slides.
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Aktivitetspark, Bräkne-Hoby 
Ta med hela familjen, aktivitetsparken har något 
för alla! Det stora grönområdet har med skatepark 
och bikepark, lekplats, utegym och möjligheter 
till både bollspel och boule. Eller varför inte bara 
sitta på en filt på gräset och läsa en bok i solen? 
Snöiga vinterdagar är områdets backe också en 
uppskattad plats för att åka pulka! I aktivitetspar-
ken finns även ett grillområde med särskild yta för 
avfallshantering, handikappanpassad toalett med 
skötbord, samt omklädningskur/väderskydd där du 
kan förvara dina tillhörigheter. 
Bring the whole family, the activity park has something 
for everyone! The large green area has a skate park 
and bike park, playground, outdoor gym and oppor-
tunities for both ball games and boules. Or why not 
just sit on a blanket on the grass and read a book 
in the sun? On snowy winter days, the area's slope 
is also a popular place to go sledding! In the activity 

park, there is also a barbecue area with 
a special area for waste management, a 
disabled toilet with changing table, and a 
changing room/weather protection where 
you can store your belongings.

En plats
för alla

Ronneby Padel
En fartfylld racketsport som 
är en mix mellan tennis och 
squash. Roligt, enkelt att lära 
sig och passar både stora 
som små.
A fast-paced racquet sport 
that is a mixture of tennis and 
squash. Fun, simple to learn 
and suitable for all ages.
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Järnbruksvägen 5 
(Kallinge företagscenter)

www.ronnebybruk.com
Tel: 0457-240 00

FYNDA I FABRIKSBODEN!
I butiken finner du: Instekt och Emaljerat Gjutjärn, Rostfritt, Kopparpannor, 

Knivar, Skärbrädor, Termosar, TV-kannor, Tekannor av gjutjärn och mycket mer...

VÄLKOMMEN!



Sköna gröna
naturupplevelser

Ronneby kommun har många vackra naturreservat som bjuder  
på härliga promenadstråk och upplevelser i skog och skärgård.

Johannishus åsar 
Vackra, öppna hagmarker 
med jätteekar, rullstensåsar 
och ett av södra Sveriges 
rikaste och mest varierade 
fornlämningsområden.
Delightful open pasture land 
with giant oaks, boulder ridges 
and one of the richest, most 
varied collections of ancient 
relics in Southern Sweden

Wallanders Åsbacka
Lummig ädellövskog som do-
mineras av bok. Här finns flera 
rödlistade arter och vid ån kan du 
se kungsfiskare och utter. I södra 
delen går den gamla medeltida 
landsvägen ”Kongslijden”.
The shady deciduous woods are 
primarily made up of beech trees. 
The woods contain a number of 
red-listed species, and down by the 
river you can see kingfishers and 
otters. The old mediaeval highway 
“Kongslijden” runs through the 
southern part of the area.

Vambåsa hagmarker 
Hagmarker med ett rikt växt- och 
djurliv med många fornlämningar. 
Här växer enorma ekar som kan vara 
värd för upp till 1 000 olika arter.
Pasture land with a rich variety of 
flora and fauna, as well as numerous 
ancient relics. Here you will find enor-
mous oaks that can be the habitat of 
up to 1,000 different species.

Lindö udde  
En sydlig utpost med öppen 
havsutsikt och en av de bästa 
platserna för fågelskådning 
längs Blekinges kust.
A southern outpost with an 
open sea view and one of the 
finest places for birdwatching 
on the Blekinge coast.

Gö  
Ett populärt friluftsområde 
med Blekinges största sam-
manhängande ekskogsområde, 
badmöjligheter och ett gravfält 
från järnåldern.
A popular outdoor area featuring 
the largest stretch of continuous 
oak woods in Blekinge, as well 
places to swim and an Iron Age 
burial area.

Listerby skärgård 
Skärgårdslandskap som består av tre 
större öar och flera holmar och skär. 
Ädellövträd växer långt ute i skärgården, 

vilket är unikt för Blekinge.  
Reservatet nås med båt.
The archipelago landscape, 
which consists of three large 
islands and numerous islets 
and skerries. Hardwood forest 
trees grow far out into the 
archipelago – a phenomenon 
unique to Blekinge. Take a boat 
out to the nature reserve.

Foto: Robert Ekholm

Foton: Ola Johansson

Foto: Jeanette Rosander

Foton: Jeanette Rosander

Foto: Robert Ekholm
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Skärgårdstrafiken 
Skärgårdstrafiken tar dig runt  

i Ronneby och Blekinge skärgård.  
Se aktuella turer på  

affarsverken.se/skargardstrafiken

Skärgårdstrafiken ferries are perfect  
for travelling around the Ronneby  

and Blekinge archipelago. For  
current timetables, see  

affarsverken.se/ 
skargardstrafiken

Ljuvliga
      skärgård

Ronneby Marina
Vid inloppet till Ronneby stad ligger Ronnebys nya marina. 
Handla i de små sjöbodarna, testa på kitesurfing, bada, grilla, 
fika på caféet eller låt barnen springa av sig på lekplatsen. 
Här finns ställplatser för husbilar med vacker havsutsikt och 
möjlighet att ta skärgårdstrafiken till Karlskrona eller Karls-
hamn. Under sommaren hålls även trevliga arrangemang på 
evenemangsytan. 
Ronneby’s new marina is located on the approach to the town 
of Ronneby. Go shopping among the small seaside stalls, try 
kitesurfing, take a swim, enjoy a barbecue, or have coffee at the 
café while your children play on the playground. There are RV 
plots with wonderful sea views and you can even catch an  
archipelago ferry to Karlskrona or Karlshamn. A range of  
entertaining events are held throughout the summer.

Karön-Ekenäs
Upptäck fantastiska Karön, den största ön i Ronneby 
skärgård. Ön är bilfri med promenadstigar som bjuder 
på säregen flora och underbara skärgårdsvyer, samt 
en trevlig stugby. Både Karön och Ekenäs känne-
tecknas av vackra sekelskiftesvillor i schweizerstil, 
med anor från Ronneby Brunnsepok. Sommartid 
finns båtförbindelse mellan Karön och Ekenäs.
Explore wonderful Karön, the largest island in the 
Ronneby archipelago. Off-limits to cars, the island 
features a cabin village, as well as walking trails that 
lead past distinctive plants and flowers set against 
views of the archipelago. Both Karön and Ekenäs are 
famous for their delightful turn-of-the-century villas 
built in Swiss style and dating back to Ronneby’s spa 
era. There is a boat service between Karön and Ekenäs 
in the summer.

Hjortahammar Gravfält
Under vikingatiden var Hjortahammar en stor hamnanlägg-
ning. Idag är platsen ett gravfält med fornlämningar från 
både äldre och yngre järnåldern. Här finns 120 synliga grav- 
monument, där den största skeppssättningen är 40 meter 
lång och 12 meter bred!
Hjortahammar was a major harbour during the Viking Age. 
Today, it is an ancient burial site with relics from both the 
elder and the younger Iron Ages. There are 120 visible burial 
monuments here – the largest is a stone ship measuring 
40 metres long and 12 metres wide!

Uppfriskande dopp, lata dagar på en klipphäll, strandlek 
och sköna turer på havet. Ronnebys vackra skärgård har 
mycket att erbjuda och uppleva. Hitta dina favoritplatser 

för aktivitet och avkoppling, i rofylld avskildhet  
eller tillsammans med nära och kära. 

Foto: Ola Johansson
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Det började med en övergiven älgkalv. Drygt 25 år senare  
är Räntemåla Gård utanför Eringsboda en av Sveriges äldsta  

och största älgparker. Men gårdens historia är både äldre  
och långt mer spännande än så.

Kunglig upplevelse
i Räntemåla



Följ gärna oss & älgarna  
på instagram 

@rantemalagard

et har varit två intensiva år på Ränte- 
måla gård. Inför sommarens stora 
nyöppning har det gjorts flera föränd-
ringar: gården har fått en ny entré, nytt 

hägn, stor souvenirbutik med försäljning av bland 
annat egna köttprodukter samt en servering. 
– Det har hänt otroligt mycket här. Vi brinner 
verkligen för människor, värdskap och besöks- 
näringen. Därför känns det roligt att vi nu kan 
öppna upp ett av de största besöksmålen i 
Blekinge igen, säger Anna Eriksson, som driver 
älgparken med sin sambo Otto Casselberg.

En älgkalv blev till en hel älgpark 
Anna och Otto har tagit över gården efter Annas 
pappa, Karl-Göran Eriksson. Idén att starta en park 
för ”skogens konung” väcktes i mitten av 1990-talet 
när en övergiven älgkalv behövde ett nytt hem. 
Karl-Göran skaffade det tillstånd som krävdes för 
att få ha älgkalven, därefter växte sig älgparken 
större för varje år.
– Vi köpte in en älgkalv från Skånes djurpark som 
sällskap till den första. Två år senare fick de i sin 
tur en kalv och intresset blev så stort att tanken 
väcktes att öppna upp och ta emot besökare.

Spännande historik 
Räntemålas historia är dock äldre än så och sträcker sig 
tillbaka till början av 1500-talet. Gården låg vid dåtidens 
gräns mellan Sverige och Danmark där det ofta rådde 
stridigheter. Bland annat ska en gränshandlare, som kall-
lades Krämare-Pellen, ha dödats av Nils Dackes män. 
– Det är en häftig historia som vi gärna berättar för våra 
besökare, säger Anna.

Älgar i naturlig miljö 
Idag har gården hägn på sammanlagt 40 hektar. Älgar och dov-
hjortar går tillsammans medan kronhjortarna har ett eget hägn. 
Besökare guidas och får se älgarna i samband med utfodring.
– Vi vill hålla det på djurens villkor. Älgarna har stora ytor att 
röra sig på och kan själva välja om de vill komma fram när det 
är dags för visning. Besökarna ska få en genuin upplevelse, 
komma nära djuren i deras naturliga miljö och få ett minne att 
ta med sig hem, berättar Anna.

D
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10smultron-
ställen

Äggaboden
Låt dig väl smaka av lokalproducerad mat 
i toppklass eller handla färska råvaror i 
gårdsbutiken. Allt i inspirerande lantlig miljö.
Taste locally produced food of the highest quality, and buy fresh 
ingredients from the farm shop. All in an inspiring rural setting.

Japanska trädgården
Den rofyllda Japanska trädgården 
är en av Brunnsparkens dolda 
pärlor. Trädgården nominerades 
till design- och arkitekturpriset 
Swedish Design Awards by Rum 
2021 i kategorin ”Årets uterum 
2021”. 
The peaceful Japanese garden is one 
of the hidden gems of Brunnsparken. 
The garden was nominated for a 
design and architecture award – 
Swedish Design Awards by Rum – 
2021 in the category “Outdoor area 
of the year, 2021”.

Kallvattenkuren
Spännande historia och intressanta 
utställningar på Gribshunden c/o 
Kallvattenkuren i Brunnsparken.
Exciting history and fascinating exhibi-
tions at Gribshunden, c/o Kallvatten-
kuren in Brunnsparken.

Kulturkvarteren
Upplev Ronnebys kulturkvarter 
och vackra gamla byggnader. 
Låt appen Guidade vandringar 
i Ronneby visa dig runt.
Visit the cultural quarter of 
Ronneby and admire the 
beautiful old buildings. Let  
the “Guided walks through  
Ronneby” app show you around.

Blekinge Surf
Roliga och fartfyllda naturupp-
levelser till havs. Testa stand up 
paddle och glida fram i lugna vatten 
eller få en adrenalinkick med kite- 
surfing för både nybörjare och på 
avancerad nivå. 

Peaceful or heart- 
pumping nature 
experiences at sea. 
Give stand up pad-
dling a try and glide 
serenely across the 
calm water, or enjoy 
an adrenaline kick 
from kitesurfing 
– for novices and 
more advanced 
surfers alike.
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Torkö
Underbar natur, vackra strövom-
råden och spännande historia.
Wonderful 
countryside, 
beautiful 
country 
rambles and 
fascinating 
history.

Kulturcentrum
Fängslande och färgstark 
samtidskonst i unika  
industrilokaler med  
vackert ljusinsläpp.
Captivating and colourful 
contemporary art bathed in 
wonderful natural light in a 
unique industrial setting.

Ateljé och hantverk i Millegarne
Besök konstateljén eller köp hantverk i form 
av keramik och egentillverkade hyllor, bord 
och bänkar. Öppet enligt överenskommelse 
via mejl, monica.ljungberg@hotmail.com.
Visit the art studio or buy applied art in the 
form of ceramics and home-built shelves,  
tables and benches. Open by arrangement, 
email monica.ljungberg@hotmail.com.

Saxemara Naturpark
Saxemaras nya naturpark har fina 
promenadstigar, träbryggor ut i 
havet och små badvikar. Grillplatser 
finns, så ta med fikakorgen!
The new nature park in Saxemara 
features wonderful paths, wooden 
jetties stretching out into the sea  
and small bathing coves. There are 
also barbecue sites – so bring your  
picnic basket!

Karön
Ronnebys skärgårdspärla!  
Karön bjuder på bad, mysigt 
stugliv, skärgårdsvyer, slingran-
de promenadstigar och vackra 
sekelskiftesvillor.
The pearl of the Ronneby archi-
pelago! The island of Karön offers 
delightful swimming, relaxing 
cabin breaks, views of the archi-
pelago, winding walking paths and 
magnificent turn-of-the-century 
villas.

I himlen på Frida Fjellman, foto: Anders Bergön

Mårten Nilsson - Crochet garden, 
foto: Anders Bergön
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Brunnsbadet
Hoppa ner i 26 grader varma bassänger, motionssimma eller flyt med strömmen. För de våghalsiga 
finns vattenrutschkanor där det går att åka både själv eller flera samtidigt. Ronneby Brunnsbad är 
uppbyggt som ett sammanhängande badlandskap med vikar, kanaler och en ö i mitten. 
Öppettider till badet finns på ronneby.se
Dive into the warm water (26°C) pools, swim to keep fit or simply go with the flow. For daredevils, there are 
exciting water slides that you can ride on your own or in groups. Ronneby Brunnsbad is built up as an inter-
linked water park featuring coves, canals and an island in the middle. For opening hours, see ronneby.se

Bad är livet
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Sandstränder och klippor
I Ronneby skärgård finns många möjligheter till ett uppfriskande dopp. Besök 
barnvänliga Järnavik och Gökalv, njut av ett rofyllt dopp på Almö eller ta turbåten 
från Ekenäs till Karön för bad på sandstrand och klippor.

Handikapps- 
anpassade  
badplatser
Järnavik
Ekenäs

Insjöbad
Härstorpssjön
Lilla Galtsjön, Belganet
Mollsjön, Möljeryd
Salsjön, Bräkne-Hoby
Skörjesjön, Backaryd
Åsjön, Eringsboda
Torkö stenbrott

Skärgårdsbad
Saxemara
Karön
Gökalv
Millegarne
Kuggeboda
Slättanäs, Listerby
Slätthammar, Almö

Mysiga insjöar
Hitta ditt eget smultronställe i sjörika 
Ronneby. I närheten av centrum ligger 
Härstorpssjön som passar badglada 
personer i alla åldrar, liksom barn- 
vänliga Åsjön utanför Eringsboda. 
Find your favourite spot in Ronneby, 
the land of lakes. Close to the town 
centre lies Härstorpssjön lake: a real 
hit with water lovers of all ages – as 
is the child-friendly Åsjön just outside 
Eringsboda.
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RONNEBY MUSEER
• Möllebackagården, Ronneby

• Risanäs Skolmuseum, Risanäs 

• Ekholms Fotoateljé, KallingeSommaröppet, fri entré 

Guidningar i Bergslagen, Brunnsparken, Heliga Kors Kyrka         
samt visningar av museerna efter överenskommelse 

ronnebymuseer@gmail.com
     Tel: 0457-134 64 eller 073 531 04 69

Välkommen till

Tel 076-774 61 23 | Stationsv. 2, Hallabro
 goldenthaihallabro.se | Vi finns på Facebook

Svenska köttråvaror | Alltid färska råvaror



Välkommen in - för att hitta ut!
Utställningar, aktiviteter och 
information om Blekinges natur, 
miljö, friluftsliv och kulturhistoria.

Öppet 
Varje dag maj-september, 
plus helger. 
Sommartid kl 10-18

Guidningar 
Dagligen kl 13: ”Visning i våra 
utställningar”

Ingen entréavgift!

www.naturumblekinge.se
Tel. 0457-168 15

Ekorrestigen 
1,3 km naturstig  
i Brunnsskogen 

Här finns något för alla!

33



Gribshunden

Danska Kung Hans

Gribshundens historia 
För mer än 520 år sedan sjönk det danska flagg-
skeppet Gribshunden utanför Saxemara i Ronne-
by, som då tillhörde Danmark. Skeppet började 
brinna och exploderade sedan där det låg för 
ankar. Den danska unionskungen Hans, var inte 
ombord på skeppet, men många i besättningen 
följde med ner i djupet, liksom flera av kungens 
dyrbarheter. Det mest spektakulära fyndet efter 
förlisningen är den fantasieggande figuren som 
satt i stäven på fartyget – ett grinande monster 
som slukar en människa. Om du vill veta mer om 
Gribshunden kan du besöka Kallvattenkuren i 
Brunnsparken.
More than 520 years ago, the Danish flagship Gribshunden 
sank off Saxemara in Ronneby, which then belonged to 
Denmark. The ship started to burn and then exploded 
where it was at anchor. The Danish Union King Hans, 
was not on board the ship, but many of the crew 
followed down into the depths, as well 
as several of the king's treasures. 
The most spectacular find after the 
sinking is the imaginative figure 
that sat in the bow of the 
ship – a grinning monster 
that devours a human. If if 
you want to know more 
about Gribshunden, you 
can visit Kallvattenkuren in 
Brunnsparken.
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Foto-stopp innan shopping
Stanna för en fikapaus med fotomöjligheter vid Gribs- 
hundens galjonsfigur! Det danska flaggskeppet Gribshun-
den förliste utanför Ronneby för över 500 år sedan. Idag 
finns den monsterliknande galjonsfiguren i form av en 
träbänk, skapad av träskulptör Caspar Stubbe Teglbjaerg. 
Ekstammen som bänken sågats fram ur, uppskattas 
vara mellan 600–700 år gammal, alltså äldre än vraket 
Gribshunden. Bänken hittar du bredvid Viggenmonu- 
mentet på rastplatsen vid handelsområde Viggen.
Take a coffee break and snap some photos with the Gribshunden figurehead! The Danish flagship Gribs-
hunden went down off the coast of Ronneby more than 500 years ago. Today, the monster figurehead has 
been reproduced in the form of a wooden bench by sculptor Caspar Stubbe Teglbjaerg. The oak trunk used 
to create the bench is estimated to be 600–700 years old, making it older than the wreck of Gribshunden 
itself. The bench is located near the Viggen monument in the lay-by close to Viggen commercial district.

Dialogkontoret
Ett nytt museum planeras i Ronneby! Där ska 
Ronnebys historia lyftas tillsammans med 
Gribshunden och fynden från Vång. Ta del av plan- 
erna, bidra med egna idéer och följ utvecklingen i 
det nya informationscentret. I barnhörnan kan de 
små utforska livet som arkeolog, vad som händer 
med fynden och vad ett museum gör.
A new museum is being planned for Ronneby! The 
museum will highlight the history of Ronneby, as well 
as the Gribshunden wreck and the finds from Vång. 
Take a look at the plans, put forward your own ideas 
and keep up with developments in the new informa-
tion centre. The children’s corner shows young visitors 
what archaeologists do, teaches them what happens 
with finds and explains what a museum does.

Kallvattenkuren
Upptäck Ronnebys fascinerande historia, i hjärtat 
av Brunnsparken. I Kallvattenkuren kan du uppleva 
en utställning om unionskung Hans flaggskepp 
Gribshunden som förliste år 1495, och om de 
spektakulära fynden från Västra Vång, ett betydelse- 
fullt maktcentra från järnåldern. Se guldgubbar 
daterade till 500–700-talen e Kr, och lär dig mer om 
Johannishusskatten, en av Sveriges största silver-
skatter. Ta del av de berättelser och historiska fynd 
som format dagens Ronneby.
Discover Ronneby's fascinating history, in the heart of 
Brunnsparken. In Kallvattenkuren you can experience an 
exhibition about Union King Hans' flagship Gribshunden 
which sank in 1495, and about the spectacular finds 
from Västra Vång, a significant center of power from 
the Iron Age. See golden figures dating to the 500s and 
700s AD, and learn more about the Johannishus treasure,  
one of Sweden's largest silver treasures. Take part in 
the stories and historical finds that shaped today's 
Ronneby.
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Ta del av ett fiske i världsklass! Här kan du fiska i åar, sjöar, hav och 
skärgård. Testa fiskelyckan i Ronnebyån, som är välkänd för sitt fiske 
efter havsöring och regnbåge. Eller se om storgäddan nappar ute i skärgår-
dens vassruggar och grynnor. Oavsett fångst är fiskeupplevelsen storslagen.
Treat yourself to a world-class fishing experience! Here, you can go fishing in rives, lakes,  
the sea and the archipelago. Try your luck in Ronnebyån river, which is well known for  
its sea- and rainbow trout. Or check if the large pike are biting out in the reeds and  
skerries of the archipelago. The fishing is always magnificent  
– whatever you’re fishing for.

Kustfiske 
Populära platser för kustfiske är Almö,  
Listerby skärgård, Gyön och Garnanäs.  
Generellt sett är det fritt att fiska med  
handredskap.
Popular spots for coastal fishing include Almö, 
Listerby archipelago, Gyön and Garnanäs.  
Generally speaking, you are free to fish with  
rod and line.

Storslaget fiske

Fiske i Ronnebyån 
I Ronneby kan du fiska mitt i centrum. I den 
porlande Ronnebyån finns både havsöring, 
regnbåge, abborre och gädda. Säsongens 
fiskepremiär sker lördagen 13 mars, kl 09:00.
You can go fishing in the centre of Ronneby 
itself. The rippling waters of Ronnebyån river  
are home to sea- and rainbow trout, perch  
and pike. The season premieres Saturday 13 
March, 9.00am.

Insjöfiske
I Skärsjön och Galtsjön kan du bland annat fiska inplanterad 
regnbåge, gädda och abborre under hela året. Båda sjöarna 
har fiskebryggor och möjlighet att hyra båt. Det finns även 
grillplatser och vackra strövområden.
In Skärsjön and Galtsjön lakes, you can fish for released 
rainbow trout, pike and perch all year round. Both lakes have 
fishing jetties and boats for hire. There are also barbecue 
sites and wonderful areas for country rambles.
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Vinterfiske 
När isarna lägger sig går det ut-
märkt att vinterfiska på Galtsjön 
och Skärsjön. Fiskekort krävs.
When the ice moves in, there is 
wonderful winter fishing to enjoy on 
Galtsjön and Skärsjön lakes. Fishing 
permit required.

Vanliga fiskarter 
Det finns gott om fisk i Ronnebys vatten. Här är några av de vanligaste.
There are plenty of fish in the waters of Ronneby. Here are some of the most common catches.

Skärgården: 
Gädda, abborre,  
vitfisk, havsöring,  
rödspätta, piggvar, 
slätvar

Ronnebyån: 
Gädda, abborre, 
öring, regnbåge,  
mört, 

Ronnebyån river: 
Pike, trout, rainbow 
trout, roach and 
perch.

Insjöar: 
Gädda, abborre, braxen,  
sutare, mört och ruda.  
I vissa sjöar finns också lake,  
sik och gös

Inland lakes:
Pike, perch, bream, tench, 
roach and crucian carp. In 
some lakes, you can also catch 
burbot, lavaret and zander.

The archipelago: 
Pike, perch, white-
fish, sea trout, plaice, 
turbot and brill.
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Fiskekort
  camps  &

Ronneby Båt-& Sportfiske, Bussemåla
Endast tre kilometer från Ronneby centrum ligger 
vackra Bussemåla gård. Boka en trevlig stuga 
och testa fiskelyckan. Du kan hyra båt, kanot, 
kajak eller cyklar för härliga dagsutflykter.
Just 3 km from the centre of Ronneby stands the 
charming Bussemåla farm. Book a cosy cabin and 
try your luck with rod and line. You can hire bikes, 
boats, canoes and kayaks for wonderful day trips.

Hyra båt / Boat rentals
Båt kan hyras på flera ställen i Ronneby.
Garnanäs Sportfiskecamp: +46 (0)457-820 00, 
+46 (0)704-33 34 35
Ronneby Båt- & Sportfiske: +46 (0)705-14 21 45
Ronneby Havscamping: +46 (0)457 301 50

Fiskekort
Grundregeln är att det är fritt att 
fiska med handredskap längs med 
kusten. Vill du fiska i insjöar och 
vattendrag krävs däremot fiskekort 
eller fiskerättsinnehavarens tillstånd. 
Köp ditt fiskekort i appen iFiske eller 
via hemsidan ifiske.se.
Fishing license 
The basic rule is that it is free to fish 
with hand gear along the coast. If you 
want to fish in lakes and watercourses, 
however, a fishing license or a permit of 
the fishing right holder is required. Buy 
your fishing license in the iFiske app or 
via the website ifiske.se.

Dygnskort
Du som har lust att fiska i Listersjön och Sännen kan skaffa ett 
dygnskort eller ett 3-dygnskort genom SMS. Mer information 
finns på ifiske.se samt på skyltar runt om i området.
Daypass  
If you would like to fish in the waters of Listersjön and Sännen 
lakes, you can purchase a 1- or 3-day pass via SMS. For additional 
information, visit ifiske.se and check the signs in the area.

Flytvästdepå 
Räddningstjänsten lånar ut flytvästar till vuxna, 
barn och hundar. Flytvästdepån finns på Preem 
vid infarten till Ronneby (Karlshamnsvägen 12). 
Flytvästarna är gratis att låna upp till sju dygn. 
Ingen förhandsbokning behövs.
Life vests 
The rescue services loan out life vests for adults, 
children and dogs. The life vest depot is at the 
Preem station on the approach road to Ronneby 
(Karlshamnsvägen 12). You can borrow life vests 
free of charge for up to seven days. You do not 
need to book in advance.
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Ronneby Havscamping 
Idyllisk fyrstjärnig camping vid havsviken i Listerby med 
moderna stugor och campingplatser. Här kan du njuta 
av den rofyllda miljön och den vackra naturen samtidigt 
som du har nära till alla besöksmål i Blekinge.
Idyllic, 4-star campsite by the bay in Listerby, with modern 
cabins and camping plots. You can enjoy the peaceful setting 
and the beautiful countryside while remaining close to all the 
popular destinations in Blekinge.

Garnanäs Sportfiskecamp
Upplev underbar natur och fantastiska 
fisketurer i Garnanäs. Här finns många 
olika typer av boende i naturskön miljö. 
Fiska, bada, hyr en båt eller strosa runt 
i vackra Garnanäs naturreservat.
Experience magnificent nature and wonderful 
fishing trips in Garnanäs. Choose between 
various types of accommodation in a 
delightful setting. Go fishing or swimming, 
rent a boat or stroll around the beautiful 
Garnanäs nature reserve.

Svalemåla Stugby
Hyr stuga i Järnavik, ett eldorado för gäddfiske med bra 
fiske även för havsöring, lax och andra arter. Här kan du 
hyra båt, paddla kajak, vandra, cykla eller bara koppla av 
på den fina sandstranden.
Rent a cabin in Järnavik, an El Dorado for pike fishing. There 
are also great fishing spots for sea trout and salmon, for 
example. Rent a boat, paddle away in a kayak, go hiking or 
biking, or simply relax on the fine sandy beach.

Hjorthålan
Mellan Backaryd och Eringsboda 
ligger Hjorthålan. Här bjuds 
du inte bara på en storslagen 
utsikt, utan också bra fiske med 
möjlighet att hyra båt. Fiskekort 
köper du på Hjorthålans camping.
Between Backaryd and Eringsboda 
you will find Hjorthålan, famous for 
its magnificent view. You can also 
hire boats and go fishing. Fishing 
permits are on sale at the Hjort-
hålan campsite.

Eringsboda
Här kan du fiska i inte 
mindre än tio fina insjöar, 
bland annat Ljusterhövden 
och Blanken. En del har även 
båtuthyrning. Fiskekort och 
kartor finns på Eringsboda-
macken eller kan beställas 
via ifiske.se
There are no fewer than ten 
inland lakes to fish in  
– Ljusterhövden and Blanken, 
for instance. You can hire boats 
at many of them. Fishing per-
mits and maps are available 
from the Eringsboda petrol 
station. You can also order 
them on line at ifiske.se
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En levande plats – historiskt, nu och i framtiden

På Johannishus gods, omgiven av vackra naturreservat, kan du 
känna historiens vingslag. Här bedrivs skogsbruk och ekologiskt 

jordbruk under hållbara former och råvaror förädlas till 
lokalproducerad mat och dryck.

Välkommen!

Johannishus 
Bryggeri

Evenemang Gårdsbutik

Bröllop, konst, 
konsert, kulturHantverksöl

Viltkött, chark, 
delikatesser

www.johannishus.comjohannishusJohannishusGods



Ronnebys mysigaste 
bokcafé!

Karlskronagatan 28 
www.ellensbokcafe.se

Nytta  

& nöje 

sedan  

1705

Läs om våra erbjudanden på Ronnebybrunn.se
Konferens • Spa • Resort

Vi tillverkar en unikt äkta  
och oförfalskad glass av  gårdens 

KRAV mjölk.

I glasshuset serverar vi mjuk- & 
kulglass hela sommaren.

I vår mjölkbutik kan Du  
handla dagsfärsk mjölk,  

ägg, honung och vår glass.

Besök vår hemsida för  
aktuella event.

Besök en ekologisk gård!
Kor, westernhästar & socialt engagemang
Teater, konserter, event och studiebesök

Vi tillverkar en unikt äkta och 
oförfalskad glass av gårdens KRAV mjölk

I glasshuset serverar vi mjuk & 
kulglass hela sommaren

I vår mjölkbutik kan Du handla
dagsfärsk mjölk, ägg, honung 

och vår glass

Besök vår hemsida för aktuella event

Björketorps Gård • 372 95 Johannishus 
0705-313 828 • www.bjorketorpsgard.se

BESÖK EN  
EKOLOGISK GÅRD!

Kor, westernhästar och  
socialt engagemang.

Teater, konserter, event  
och studiebesök.

Björketorps Gård • 372 95 Johannishus  
0705-313 828 • www.bjorketorpsgard.se

ÖPPETTIDER: 
31/1 – 31/9 2021
HEMSIDA:
jarnavikscamping.se

TEL:
0457-821 66, 
0708-83 79 70

ADRESS:
Bastuviksvägen 61 
372 63 Bräkne-Hoby

& HAVSKROG

© CopyGraf AB 2018

V Måndag      Söndag Tisdag      Onsdag      Torsdag Fredag      Lördag 

Vi är alltid tillgängliga 
och det  går snabbt att 
komma i kontakt med 
oss på det sätt du själv 
föredrar. På vårt kontor, 
via telefon, eller via 
digitala tjänster.

Vi är en självständig 
fullservicebank, med 
stark förankring i 
regionen som kan 
erbjuda dig rådgivning 
av hög kvalité.

Vi gör affärer där vi 
själva bor och känner 
den lokala marknaden.  
Alla beslut fattas nära 
våra kunder, inte på ett 
avlägset huvudkontor.

► Med ett genuint intresse för våra kunders affärer, och ett starkt fokus på våra 
kärnvärden Lokala, Nära och Kompetenta, är vi en påläst fullservicebank med ett 
regionalt fokus. 

Välkommen att höra av dig till oss och boka ett möte på vårt trevliga kontor i Åryd.  
Tillsammans går vi igenom hur vi kan hjälpa dig med just dina behov. 
Rådgivning hos oss är självklart kostnadsfri!

Du når oss på: 0454- 358 80 | aryd@sparbankeneken.se

Välkommen till en bank som 
gör det lilla extra.

Välkommen till din matvarubutik!
BRÄKNE-HOBY 0457-800 04

-Nygrillat, snabbt och gott!
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Det är inte för intet som Blekinge kallas Sveriges trädgård och i  
hjärtat av den ligger Ronneby kommun. Landskapet bjuder på allt  

från oändliga havsvyer till trollska skogar och vackra parker. Här finns 
hela 39 naturreservat med rullstensåsar, fornlämningar och hagmarker 

med flera hundra år gamla jätteekar. Oavsett om du tar dig fram till 
fots, cykel eller båt finns det mycket att upptäcka och utforska.

Sveriges
trädgård 
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Doftträdgården 
Doftträdgården bjuder på ljuvliga dofter och synintryck. Du hittar 
den i en glänta i Brunnsskogen, där hela 600 växter från 50 olika 
arter är planterade. Alla utvalda för att bjuda på den bästa upp-
levelsen under hela växtsäsongen.
Doftträdgården, the Scent Garden, offers lovely scents and visual 
impressions. You will find this garden in a glade in Brunnskogen 
woods, where fully 600 plants representing 50 different species 
are planted. All selected to provide the best possible experience 
throughout the growing season.

Japanska trädgården
Besök den rofyllda Japanska trädgården. Inspi-
rerad av bland annat zenbuddistiska trädgårdar 
och roji, japanska teträdgårdar. Sitt i den öppna 
paviljongen, se ut över landskapet och njut av  
en stunds vila eller meditation.
Don’t forget to visit the Japanese garden as well. 
Inspired by Zen Buddhist gardens and Roji –  
Japanese tea gardens. Sit in the open pavilion, look 
out over the landscape and enjoy a period of quiet 
rest or meditation.

Brunnsparken
Upplev blomsterprakten i den sago- 
lika Brunnsparken, en av Sveriges 
vackraste parker. Beundra de 
vackra byggnaderna, vandra genom 
lummig bokskog eller blicka ut 
över den vilsamma Trollsjön. Upp-
täck Doftträdgården och Japansk 
trädgården. Eller ha en picknick på 
de öppna grönytorna och låt barnen 
roa sig på lekplatsen.
Experience the splendor of flowers 
in the fabulous Brunnsparken, one 
of Sweden's most beautiful parks. 
Admire the grand wooden buildings, 
walk through lush beech forest or 
look out over the restful Trollsjön. 
Discover the Scent Garden and the 
Japanese Garden. Or have a picnic 
on the open green spaces and let 
the children have fun on the play-
ground.
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Silverforsen
Ett vackert område för rekreation precis 
intill Ronnebyåns strömmande vatten. Se 
även 1700-talstorpet Blekingestugan där 
poeten Rebecka Svensson levde sitt liv.
A wonderful area for recreation, right next to 
the flowing water of Ronnebyån river. Make 
sure to visit Blekingestugan, the eighteenth 
century cabin where the famous Swedish 
poet Rebecka Svensson lived her whole life.

Tingsmotivet
Den vackra figurplanteringen vid Ronneby Tingshus 
har i över 50 år lockat såväl turister som Ronneby- 
bor. Enligt tradition hålls tingsmotivet hemligt 
fram tills planteringen är färdig. Varje motiv är 
kopplat till en aktuell händelse, antingen lokalt 
eller nationellt.
The beautiful figure planting at Ronneby Tingshus 
has for over 50 years attracted both tourists and 
Ronneby residents. According to tradition, the motif 
is kept secret until the planting is completed. Each 
motif is linked to a current event, either locally or 
nationally.

Plantriket  
Ett måste för alla växtälskare! Plantriket i  
Johannishus har södra Sveriges största sortiment 
av trädgårdsväxter, på en yta av hela 10 000 
kvadratmeter. Här kan du botanisera bland 
blommor och växter av alla de slag, få hjälp att 
planera din trädgård eller bara sätta dig ner en 
stund och njuta av grönskan.

A must for all plant lovers! Plantriket in Johannishus 
has southern Sweden's largest assortment of garden 
plants, on an area of as much as 10,000 square 
meters. Here you can botanize among flowers and 
plants of all kinds, get help planning your garden or 
just sit down for a while and enjoy the greenery.
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Svenmanska parken, Bräkne-Hoby
Under flera år har Svenmanska Parken legat 
undanskymd i Bräkne-Hoby. Nu har den restau-
rerats och återfått sin grönskande prakt. Parken 
är ett ovanligt välbevarat exempel på trädgårds-
design i sen klassicistisk anda. Parken anlades 
1952 efter en donation av Sven Gilbert Svenman 
och fick därifrån sitt namn.
For many years, Svenmanska Parken lay hidden 
and neglected in Bräkne-Hoby. It has since been 
restored and returned to its verdant glory. The park 
is now an exceptionally well- preserved example of 
a landscaped garden in late classic style. The park 
was originally established in 1952 using a dona-
tion from Sven Gilbert Svenman, for whom it was 
named.

Rådhusparken 
Mitt i centrum ligger Rådhusparken, en oas på 
600 kvadratmeter. Parken anlades på 1920-talet 
med vackra planteringar, tempelträd, gräsytor 
och en lekplats för barnen. I Rådhusparken finns 
också bronsstatyn ”Tjusningen” av Per Hassel-
berg samt ”Kockumska monumentet” av Ivar 
Johansson.
In the centre of the town stands Rådhusparken, a 
peaceful 600 sqm oasis. The park was established 
in the 1920s, featuring beautiful plants, maidenhair 
(ginkgo) trees, lawns and a children’s playground. 
Rådhusparken is also home to the bronze statue 
“The Allure” by Per Hasselberg, as well as “The Koc-
kums Monument” by Ivar Johansson.
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Det finns gott om spännande matupplevelser i Ronneby. Den traditionella, 
blekingska maten kommer ofta från havet. Sillen stektes, saltades eller lades 

i lag. Ålen röktes. Potatisen förädlades till stekta raggmunkar eller kokta 
kroppkakor. Måltider som inte behöver kosta för att smaka. Dessa rätter är 

fortfarande populära, men dagens utbud är långt större. Avnjut alltifrån heta 
asiatiska rätter och vällagad husmanskost till underbara bakelser. Hitta ditt 

favoritställe och låt dig väl smaka.

 – mer än sill och potatis

Ingredienser:
250 g smör/margarin
50 g jäst
2 dl mjölk
5 dl vatten
1 dl socker
½ tsk salt
ca 8 dl rågsikt
ca 1 ½ dl vetemjöl 

Gör så här
1. Smält smöret/margarinet och blanda därefter i mjölk och vatten.
2. Rör ner jäst, salt, socker och mjöl.
3. Låt degen jäsa i bunken ca 15 minuter. 
4. Baka ut degen till 16–20 bullar och låt jäsa till dubbel storlek på plåt. 
5. Grädda rågskorporna i 225°C ca 15 minuter. 
6. För att rosta skorporna:  Dela dem efter att de har svalnat och sätt sedan i  

ugnen på 275°C tills de har fått lite färg.

Rågskorpor från Blekinge
Rågskorpor är en lokal blekingsk tradition 
som var en viktig del av födan för flottans 
sjömän. Brödet torkades för att hålla under 
de långa seglatserna, varför rågskorpor 
även kallas skeppsskorpor. Förr i tiden höll 
rågskorpor även fiskarfamiljerna mätta och 
vid liv under svåra år.

Rågskorpor (rye crusts) are a local Blekinge 
tradition that was an important part of the food 
for the fleet's sailors. The bread was dried to 
last during the long voyages, which is why rye 
crusts are also called ship crusts. In the past, 
rye crusts also kept the fishing families full and 
alive during difficult years.

Blekingsk mat
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Bergslagskrogen
Avnjut vällagad mat vid Ronneby Golfklubb. 
Stort utbud med allt från enkla luncher till 
bufféer och catering.
Enjoy finely prepared meals at Ronneby Golf 
Club. A wide range of delights, from simple 
lunches to buffets and catering.

Alfreds Café & Pub
À la carte, husmanskost, smörgåsar och 
fikabröd. Allt tillagat från grunden, i hjärtat 
av Bräkne-Hoby.
À la carte, traditional dishes, sandwiches 
and coffee and cakes. Everything made from 
scratch, in the heart of Bräkne-Hoby.

Dilkush Indian Restaurant
En bit av Indien, mitt i Ronneby. Smakrik, 
traditionellt tillagad indisk mat och wok. 
A piece of India in the centre of Ronneby. Tasty 
authentic Indian cuisine and wok dishes.

Oizio Italiana Restaurang
Upplev Little Italy, mitt i Ronneby. Restaurang med 
pizzor och sallader i genuin italiensk atmosfär.
Experience Little Italy in the centre of Ronneby. Res-
taurant serving pizzas and salads in authentic Italian 
ambience.

Oscar & Co – Stadsdeli och 
Vincafé
Botanisera bland utvalda delikates-
ser eller avnjut ett glas gott vin och 
välsmakande mat efter säsong och 
inspiration.
Browse through selected delicacies or 
enjoy a glass of fine wine and a tasty 
meal inspired by the season.
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8härliga
caféer

Café Mandeltårtan 
Ett omtyckt café vid Ronnebyån 
i närheten av Brunnsparken. Här 
kan du avnjuta alltifrån matiga 
smörgåsar till tårtor och glass. Sitt 
ner i de vackert möblerade rummen eller 
ute i den lummiga grönskan och låt dig väl smaka. 

A popular café next to Ronnebyån river and close to Brunnsparken. 
Here you can enjoy everything from filling sandwiches to pies and 
ice cream. Sit in one of the beautifully furnished rooms or out in 
the shady park and give yourself over to the experience.

Hoby Kulle Herrgård
Strax utanför Bräkne-Hoby ligger 
vackra Hoby Kulle Herrgård. Njut 
i en rofylld miljö med anor från 
1600-talet och ta en bit mat 
under vinrankorna i det mysiga 
orangeriet.

Just outside Bräkne-Hoby is the 
beautiful Hoby Kulle Manor. Enjoy 
in a tranquil setting dating back to 
the 17th century and grab a bite  
to eat under the vines in the 
charming orangery.

Ellens café och bokhandel 
Njut av en god bok och gott fika i härlig atmosfär. Ellens café 
och bokhandel hittar du i centrala Ronneby. Här finns också 
gratis wifi!

Settle down with a good book and a tasty coffee in a charming 
atmosphere. You will find Ellens Café and Bookshop in the centre of 
Ronneby. We also offer free WiFi!

Visste du att…
Mandeltårta var Oscar II  
favorittårta? Oscar II var  

Sveriges regent under åren 
1872–1905. Han ska ha besökt 
den villa där Café Mandeltårtan 
ligger i idag. Då åt han enligt  
historien gärna mandeltårta  

och därifrån fick caféet  
sitt namn.
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Björketorps gård
Besök Björketorp och upplev en 
äkta gårdsmiljö. Här kan du köpa 
glass tillverkad av ekologisk mjölk 
från gårdens kor, egenproducerad 
honung och ägg från granngården. 

Visit Björketorp and experience an 
authentic farm environment. You can 
buy ice cream made with organic milk 
from the farm cows, home-made 
honey and eggs from the neighbouring 
farm.

Konditori Continental
Ett populärt café som serverat bröd och sötsaker sedan 
1910. Besök denna klassiska miljö som också har en mysig 
uteservering. De morgonpigga kan köpa nygräddade frukost- 
frallor i bageriet innan butiken öppnar.

A popular café that has been serving bread, cakes and treats 
since 1910. Experience this classic environment, which also 
features outdoor service. Early birds can buy freshly baked 
morning rolls from the bakery before the shop opens.

Järnaviks Hamnkrog
Precis vid havet ligger Järnaviks 
Hamnkrog. Här kan du avnjuta 
en god måltid tillagad på 
säsongens råvaror eller en fika 
och lokalproducerad glass på 
uteserveringen.

Järnaviks Hamnkrog stands right 
next to the sea. Treat yourself to 
a delicious meal prepared using 
seasonal ingredients, or relax with 
a cup of coffee and a locally pro-
duced ice cream outdoors.

Vildmarkscaféet 
Upplev den fantastiska skogsbygden i 
Belganet, nära Hallabro. Stanna för en 
matbit på Vildmarkscaféet som serverar 
både fika, husman och vilt i en härlig miljö. 

Visit the wonderful woods in Belganet, 
near Hallabro. Stop for a bite at Vildmarks- 
caféet, which serves coffee, traditional 
Swedish meals and game in a delightful 
setting.

Havsstruten  
Besök Pensionat Järnaviks 
fik Havsstruten och njut 
av glass, våfflor, kaffe och 
andra godsaker med havet 
som utsikt.
Swing by Pensionat Järnavik’s 
Havsstruten café and enjoy 
ice cream, waffles, coffee and 
other treats as you gaze out 
over the sea.
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Promenera längs de medeltida gatorna 
i Bergslagen, upptäck modern konst på 
Kulturcentrum och förflyttas till Berlin 
framför Sockerbrukets imponerande 
muralmålning.
Stroll along the mediaeval streets in Berg-
slagen, discover modern art in the Culture 
Centre, and get a sense of being in Berlin 
as you admire the impressive mural at 
Sockerbruket.

Ta en shoppingtur i stadens butiker 
eller vila fötterna och låt smaklökarna 
fröjdas på något av alla caféer eller 
restauranger. 
Go shopping in the town centre or give 
your feet a rest and your taste buds 
a treat in one of the many cafés and 
restaurants.

Ronneby
– En stad att   strosa runt i
Ronneby är en charmig småstad med spännande historia.  
Men också en plats att shoppa och avnjuta goda måltider. 
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Fortsätt sedan gärna ner längs Ronneby-
åns promenadstråk och sätt dig en stund 
i Brunnsparkens lugnande grönska.
Continue along Ronneby’s wonderful prom-
enade and then sit for a while in the shady 
green surroundings of Brunnsparken.

Vet du inte var du börja eller vill 
du inte riskera att missa något? 
Låt appen Guidade vandringar i 
Ronneby guida dig runt!
Don’t know where to begin, or 
worried about missing something? 
Let the “Guidade vandringar i  
Ronneby” app show you around!
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Visste du att…
Ronneby kommun har  

som mål att bli Sveriges  
första hållbara kommun.  

Därför lägger vi extra stort  
fokus på att skapa en sam-

hällsutveckling som är  
långsiktigt hållbar för  

såväl människa  
som natur.



HållbaraRonneby
REKO-ringen Ronneby
Handla dina varor direkt från lokala småskaliga 
producenter! Maten är hållbart närproducerad 
och förädlad med fokus på lokala och svenska in-
gredienser. Varorna förbeställs och hämtas sedan 
på Telegatan 2 vid Börjessons onsdagar ojämna 
veckor. Mer information hittar du via Facebooksi-
dan REKO-RING Ronneby, där du också förbe-
ställer dina varor.
Buy your favourite foods directly from small-scale 
local producers! The food is sustainably and locally 
sourced and refined, with the emphasis on local and 
Swedish ingredients. Pre-order your purchases and 
pick them up from Telgegatan 2 (next to Börjesson's 
car dealership) on Wednesdays at Telegatan 2 every 
other Wednesday. For additional information, see the 
REKO-RING Ronneby page on Facebook, where you 
can also pre-order your goods.

FiskOnline
Handla nyfångad, färsk och närproducerad fisk direkt av lokala fiskare i 
en kommersiell hamn nära dig. Du beställer och betalar för fisken via 
fiskonline.se och hämtar den sedan själv hos fiskaren.
Buy freshly caught and locally sourced fish directly from local fishermen in a 
commercial harbour near you. Simply order and pay for the fish via fiskon-

line.se and then collect your purchases directly from the fisherman.

Harknivens Humle 
Besök humleodlingarna i Harkniven utanför Bräkne-Hoby. 
Humlen som odlas används bland annat till öl som bryggs 
av lokala bryggerier. Här kan du också se vackra odlingar av 
bland annat rosor och kryddväxter. För öppettider och mer 
information, gå in på harknivens.se.
Visit the hop fields in Harkniven just outside Bräkne-Hoby. The 
hops grown here are used to make the beers produced by local 
breweries. You can also see wonderful areas devoted to roses 
and herbs, for example. For details of opening hours and addi-
tional information, visit harknivens.se
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Äggaboden
I Gärestad ligger den välbesökta gårdsbutiken 
Äggaboden. Botanisera bland färska grönsaker, 
ägg och livsmedel av hög kvalité. Här serveras 
också lokalproducerad mat och fika i toppklass.
In Gärestad, you will find the popular open farm 
Äggaboden. Browse through the selection of fresh 
vegetables, eggs and other top-quality foods. 
The farm also serves locally produced food and 
excellent coffee.

Abbes Mejeri
På Abbes Mejeri i centrala Ronneby kan du köpa 
härlig egenproducerad ost med närodlade, eko-
logiska ingredienser samt oliver, olja och honung. 
Abbes Mejeri (dairy) in the centre of Ronneby sells 
delicious cheese made using locally sourced organ-
ic ingredients as well as olives, oil and honey.

Hasselstad Lantbod 
I den lilla gårdsbutiken i Kallinge norr om 
Ronneby kan du handla ägg från lyckliga 
sprätthöns, olika sorters potatis, obe-
sprutade grönsaker och kött.
The small farm shop in Kallinge, north of 
Ronneby, is the perfect place to buy eggs 
from happy free-range hens, different 
types of potatoes, organic vegetables and 
meat.

handel
Hållbar

Lilla Köksgården
Lilla Köksgården i Bräkne-Hoby erbjuder upp-
levelser inom mat- och konsthantverk. Här kan 
du strosa runt i den vackra visningsträdgården 
och avnjuta fika i sommarcaféet, som har öppet 
lördagar och söndagar ojämna veckor.
Lilla Köksgården in Bräkne-Hoby presents culinary 
treats and amazing art. Stroll around the beauti-
ful open garden and treat yourself to coffee and 
cake in the summer café that is open every other 
weekend.

Bussemåla Gård 
Under sommarmånaderna kan du besöka Bussemåla Gård. 
Här kan du inhandla grönsaker och äppelmust. Det finns även 
skinn från KRAV-certifierade får och lamm till försäljning.
Bussemåla Gård (farm) is open in the summer months, selling 
a variety of vegetables and apple juice. You can also buy skins 
from KRAV-certified sheep and lambs.

Johannishus Gods Gårdsbutik 
I gårdsbutiken på Johannishus Gods 
finns lokalproducerat viltkött och 
chark. Det har jagats i alla tider på 
Johannishus och numera finns ett 
viltslakteri och småskaligt charkuteri 
på gården. Gårdsbutiken är öppen året 
runt och vid vissa tillfällen arrangeras 
utställningar och större arrangemang.
The farm shop at Johannishus Estate 
sells locally produced game and charcuterie. 
Johannishus has always hosted hunts, 
and there is now a game butcher’s and 
small-scale delicatessen factory on the 
farm. The farm shop is open all year 
round, and the estate occasionally hosts 
special exhibitions and large events.
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minta.se. Gamla Landsvägen 2, Ronneby. Tel: 0457-270 70          

ÖPPETTIDER 
27 juni-22 augusti 2021  

ÖPPET ALLA DAGAR
För öppettider innan dess, 
se hemsida & Instagram

Välkommen 
till oss och var en sakletare på skattjakt bland 
härliga produkter från vårt varumärke Mimou, 

handplockad vintage och våra favorit-
varumärken. Allt samlat på 1100 kvm fyllt med 

inspiration i en gammal bilhall på västra 
infarten till Ronneby.

Följ oss på 
Instagram 

@minta.se
 @mimou.se 

för inspiration 
och erbjudanden.
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Galen i loppisar?
På visitronneby.se hittar  
du plats och öppettider  
för samtliga loppisar i  

Ronneby kommun.
The visitronneby.se lists the 
locations and opening hours  

of all flea markets in the  
Municipality of  

Ronneby.

Loppis &

Sallys Second hand
Botanisera bland välsorterad second hand, återbruk och 
reko-varor för hela familjen. Eller varför inte ta en kaffe i 
fikahörnan?
Browse through a fine collection of second-hand, recycled 
and retro items for all the family. Or why not enjoy a cup of 
coffee in the café corner?

Kupan, Röda korset 
Mitt i centrala Ronneby hittar du Kupan, 
Röda Korsets second handbutik. Handla 
husgeråd, möbler, kläder och återbruk.
In the heart of Ronneby stands Kupan, the 
Red Cross second-hand store. Buy house-
hold utensils, furniture, clothes and more.

Lindra second hand 
Här hittar du alltifrån 70-talsklänningar till vackert 
broderade dukar och roliga leksaker. Passa på att 
fynda eller hitta prylen du länge letat efter.
Here you will find everything from 1970s fashion to 
embroidered tablecloths and fun toys. You may very 
well find a real bargain or precisely the gadget you’ve 
been after for years.

Mix-Magasinet
Outlet på hela 800 kvadratmeter med 
försäljning av kläder, skor, väskor, hem- 
textil, interiör med mera.
Outlet of fully 800 sqm selling clothes, 
shoes, bags, domestic fabrics, interior  
furnishings and more.

secondhand
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Kulturcentrum 
Ronneby konsthall

Visste du att...
Här finns även en ”Öppen  

verkstad” för barn och vuxna 
som besöker konsthallen.

An “Open Workshop” is  
also held here for children  
and adults who visit the  

art hall.

Kulturcentrum Ronneby Konsthall är 
en av södra Sveriges största arenor för 
samtidskonst. Här arrangeras varje år 
10–15 utställningar med regional, na-
tionell och internationell samtidskonst, 
design och konsthantverk.

Kulturcentrum Ronneby Konsthall  
samarbetar med Konst i Blekinge/Region 
Blekinge för att stärka konstområdet 
både regionalt och internationellt.

En unik konstupplevelse
Kulturcentrum Ronneby Konsthalls vackra lokaler 
byggdes under tidigt 1900-tal för Kockums Emal-
jerverk. Konsthallarnas unika karaktär, med ståtliga 
pelare och frikostigt insläpp av vackert dagsljus, ger 
en upplevelse utöver det vanliga.
Utställningsytan fördelas på tre konsthallar: 
Norra och Södra konsthallen, samt Galleriet.

The wonderful exhibition rooms at Ronneby Kon-
sthall Culture Centre were originally built in the 
early 1900s for Kockum Enamel Factory. The unique 
ambience of the art halls with their grand pillars 
and large windows to let in natural light generate a 
truly extraordinary experience.
The exhibition area comprises three art halls: The 
North and South Art Halls and the Gallery.

Lars Stenstad
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Sommaren 2021
Norra konsthallen
Jesper Nyrén går i sitt abstrakta landskapsmå-
leri in i ljusets valörer, färgernas spektra och 
atmosfärens densitet. Upptäckterna samlas på 
dukens yta där färgfältens dynamik sinsemellan 
svänger som musik.
Södra konsthallen
I Klara Berges poetiska textilbaserade konst löper 
ögat längs garntrådar som viras till ljusknippen, 
trumskinn och svävande former. Verken är på 
samma gång stora och små, lätta och tunga, ljusa 
och mörka.
Galleriet
Retrospektiv med Ronneby-födde konstnären 
Lars Stenstad. Med sin färgstarka konst i grafik 
och kollage och med sina många offentliga 
gestaltningar har han satt bestående avtryck i 
svensk konst. Utställningen innehåller ett urval 
av verk från familjen Stenstad samt från Ronne-
by kommuns konstsamling. Missa inte Stenstads 
muralmålning i Ronneby Stadshus.

12/6 – 29/8 
Norra konsthallen: Jesper Nyrén 
- The light of day 
Södra konsthallen: Klara Berge  
- Åter på Vita lagret

Galleriet: /nod 

16/6 – 29/8
Galleriet: Lars Stenstad – En 
betraktares universum

11/9 – 31/10
Norra konsthallen: Ateljé Inuti 
visar Mattias Johansson och 
Julia Göransson
Södra konsthallen: Utvalt i syd 
– Handgjord form

13/11–9/1
Norra konsthallen: Artapestry
Södra konsthallen: Jussi Goman

Jesper Nyrén, The light of day

Klara Berge, Flicker light, Shimmering dark

The North Art Hall
In his abstract landscapes, Jesper Nyrén explores 
the various nuances of light, the spectrum of 
colours and the density of the atmosphere. His dis-
coveries are laid out on the surface of the canvas, 
where the dynamic interaction between the fields of 
colour rolls like waves of music.
The South Art Hall
Klara Berge’s poetic, textile-based art guides the eye 
along threads of yarn that are shaped into rays of 
light, drum skins and flowing forms. Her works are, 
at one and the same time, large and small, light and 
heavy, bright and dark.
The Gallery
Retrospective exhibition by Ronneby native Lars 
Stenstad. With his colourful graphic art and collag-
es, and his numerous public creations, Lars has left 
a lasting impression on the world of Swedish art. 
This exhibition features a selection of works from 
the collections of the Stenstad family and the Mu-
nicipality of Ronneby. Make sure to see Stenstad’s 
impressive mural that decorates Ronneby Town Hall.

Utställningsprogram
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Blekingepärlor
konst, hantverk och kultur

Änglakeramik
På Ateljé Änglakeramik i Saxemara skapas 
änglaväsen, trädgårdskonst och andra vackra 
ting i stengodslera som pryder sin plats både 
inne och ute. Öppet enligt överenskommelse 
via telefon 073-687 02 08.
Ateljé Änglakeramik ceramics studio in Saxe-
mara creates angel figures, garden art and other 
delightful stoneware items that decorate the 
surroundings, both indoors and out. Open by 
arrangement, call 073-687 02 08.

Susanne Demåne 
I vackra Edestad har Susanne Demåne konst- 
ateljé och galleri. Besök hennes galleri med 
fokus på keramik! Passa på att ta en pro-
menad eller stanna för en medhavd fika i 
de vackra omgivningarna med bland annat 
Blekinges äldsta klocktorn.
Come to beautiful Edestad where Susanne 
Demåne has her art studio and gallery. Visit 
her gallery, where the emphasis is firmly on 
ceramic art! Make sure to go for a walk here,  
or stop to enjoy your packed lunch in the  
delightful surroundings, where you will also 
find the oldest clock tower in Blekinge.

Blekingepärlor är ett stort nätverk för konstnärer och småföretagare  
på Ronnebys landsbygd. Här kan du upptäcka lokal konst och hantverk, 

kultur, gårdsbutiker, restauranger och caféer samt hitta boendemöjligheter. 
Läs mer på blekingeparlor.se.
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Majas Konstcafé
På ön Torkö, söder om Listerby, ligger Majas 
Konstcafé. Se utställningar i galleriet, köp 
konstnärsmaterial eller slå dig ner och ta en 
fika i caféet.
You will find Majas Konstcafé (art café) on the 
island of Torkö, just south of Listerby. Admire the 
exhibitions in the gallery, buy art supplies or sit 
down to delicious coffee and cake in the café.

Ateljé Tina Skiöld
Alldeles vid Ronnebyåns promenad- 
stråk ligger Ateljé Tina Skiöld. Njut av 
konst i olja, akvarell och akryl, från 
motivmålningar till abstrakt konst.
Right near the promenade walk 
alongside Ronnebyån river stands the 
Ateljé Tina Skiöld art studio. Admire 
art in oils, watercolours and acrylics, 
with everything from portraits and 
landscapes to abstract art.

Ronneby Bruk 
Ronnebybygden har en lång tradition av gjutjärnsproduktion. Idag lever 
den vidare i Ronneby Bruk. Här produceras sandgjutna kok- och 
stekkärl samt de moderna lätta gjutjärnsstekpannorna.
The Ronneby region has a long tradition of cast iron production. 
The tradition lives on in Ronneby Bruk, which produces sand-
cast kitchen pots and pans, as well as the more modern light 
iron frying pans.

Vävaregården 
Vackra, unika mattor och bonader hittar du på Vävare-
gården i Eringsboda. Inspireras av mattor av varierande 
storlek med traditionella eller moderna mönster. Öppet 
efter överenskommelse.
Come to Vävaregården in Eringsboda, where you will find 
delightful rugs and tapestries. Admire the rugs of various 
sizes, featuring traditional and more modern patterns. Open 
by arrangement.

Nya Mor Oliviagården
Bredvid den brusande Silverforsen 
ligger Nya Mor Oliviagården. Ett konst-
galleri med spännande utställare från 
hela världen. 
Nya Mor Oliviagården is located right 
next to the burbling Silverforsen falls. 
An art gallery that presents works by 
exciting international artists.
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Vad kan vara bättre än en rofylld sömn efter en upplevelserik dag? 
Spendera natten på en vacker herrgård eller ett lyxigt spa. Bo  

nära naturen i husvagn, tält eller en lantlig stuga med fantastisk 
havsutsikt. Eller checka in på ett mysigt pensionat med äkta  

hemkänsla. Här finns boenden som passar alla.

som hemma
Känn dig
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Hotell Villa Vesta 
Mysigt hotell i vacker trädgårdsmiljö, precis 
intill Ronnebyån.
A charming hotel in a delightful garden envi-
ronment right next to Ronnebyån river.

Ronneby Cityhotell
Välkommen till det gröna, lilla hotellet i cen-
trala Ronneby, mittemot järnvägsstationen. 
Welcome to the little green hotel in the centre 
of Ronneby, right opposite the railway station.

Ronneby Brunn Hotell
En av sydöstra Sveriges största resortanlägg-
ningar, mitt i den vackra Brunnsparken.
One of the biggest resorts in Southern Sweden, 
located in the heart of beautiful Brunnsparken.

Hotell Davids Kulle
Ett trevligt hotell i centrala Ronneby. Inspi-
rerat av fjällvärlden och kärleken till trä.
An attractive hotel in the centre of Ronneby. 
Inspired by the mountains and a love for wood.

Hotell

Vandrarhem
Karlsnäsgården
Vandrarhem i vacker miljö. Beläget vid 
strandkanten till sjön Rötlången.
Hostel in delightful surroundings on the 
banks of Rötlången lake.

Aspan kurs- och lägergård
Vandrarhem och stugor i äkta skärgårdsmiljö  
på Aspan ute vid Ronnebykusten.
Hostel and cabins in an authentic archipelago  
setting on Aspan by the Ronneby coast.

Leråkra golf och vandrarhem
Vandrarhem och ställplatser för husbil och  
husvagn vid Leråkra golfklubb. 
Hostel and plots for motor homes and caravans  
at Leråka Golf Club.
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Hoby Kulle Herrgård
Upplev ett trevligt bed and breakfast i lugn och  
harmonisk herrgårdsmiljö utanför Bräkne-Hoby.
Experience a wonderful B&B hotel in a calm and peaceful 
manor house setting just outside Bräkne-Hoby.

Pensionat/B&B

Villa FloraViola Hotell och B&B
I praktfulla Brunnsparken ligger Villa 
FloraViola, med anor från 1800-talet.
In the magnificent Brunnsparken stands 
VillaFlora Viola, which dates back to the 
1800s.

Hagströms övernattning
Semestra på en hästgård i 
Ramsjömåla! Här finns miltals 
med ridvägar och tio trygga 
hästar.
Spend a holiday at a horse farm 
in Ramsjömåla! We have ten 
placid horses and miles and 
miles of bridle paths.

Pensionat Järnavik
Pensionat i naturskönt läge vid Blekingekusten,  
med nära båtöverfart till ön Tjärö. 
Boarding house in a beautiful setting on the Blekinge coast,  
close to the boat connection to the island of Tjärö.

3 små hus B&B
Bed and breakfast på vacker kuperad 
naturtomt, endast 100 meter från 
havet.
Bed and breakfast on a beautiful hilly 
natural plot, only 100 meters from the sea.
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Risanäs Gård B&B
Mysigt bed and breakfast vid havet 
på Risanäshalvön, strax utanför  
Ronneby centrum.
Charming bed and breakfast by the sea 
on the Risanäs peninsula, just outside 
the centre of Ronneby.

Tararp B&B
Boende i lantlig miljö med kor, hästar 
och hundar på gården. Mellan Bräkne- 
Hoby och Backaryd.
Stay in a rural environment with cows, 
horses and dogs on the farm. Between 
Bräkne-Hoby and Backaryd.

Ängholma B&B
Ett rogivande boende i stuga, precis 
vid havet i vackra Vierydsfjorden.
Peaceful accommodation in cabins, 
right next to the sea in delightful 
Vierydsfjorden.

Pagelsborgs Gård B&B
Bo i ett ombyggt sädesmagasin eller ett gårds-
hus från 1800-talet nära havet i Järnavik. 
Stay in a converted seed depot or farmhouse from 
the 1800s, close to the sea in Järnavik.

Ronneby Brunnspark  
Vandrarhem och B&B
Trivsamt och prisvärt boende mitt i den 
fantastiska Brunnsparken. 
Congenial, reasonably priced accommodation 
in the heart of the wonderful Brunnsparken.
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Stugby/camping
Ronneby Marina 
I Ronneby hamn finns ställplatser på första parkett till  
underbar havsutsikt. Åk till stan med buss eller båten Astrid. 
Tidtabell finns på visitronneby.se
Ronneby harbour has motor home plots with a magnificent 
front row view of the sea. Take a bus or the boat Astrid into 
town. For timetables, see visitronneby.se

Ekenäs camping
Camping med fridfullt läge, precis  
vid havet, med endast fem km till 
Ronneby centrum.
Camping in a peaceful location, close  
to the sea and just 5 km from the  
centre of Ronneby.

Svalemåla Stugby
Stugor för avkoppling och akti- 
viteter i pittoresk miljö, mitt i 
Järnaviks skärgård.
Cabins for relaxation and active 
stays in an idyllic environment in 
the heart of the Järnavik archi-
pelago.

Järnaviks camping
Camping för hela familjen i naturskön 
miljö alldeles intill havet vid Blekinge-
kusten.
Camping for all the family in a beautiful 
setting right near the sea on the Blekinge 
coast.

Ronneby Golfklubb, ställplats
Ställplatser för övernattning med 
husbil alldeles i närheten av klubb-
huset.
Plots for overnight stays in a motor 
home right next to the club house.
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Gästhamnar

Ronneby Havscamping 
Idyllisk fyrstjärnig camping vid havsviken 
i Listerby. Moderna stugor och camping-
platser. Njut av den rofyllda miljön och 
den vackra naturen.
Idyllic four-star campsite by the cove in 
Listerby. Modern cabins and camping plots. 
Enjoy the peaceful setting and the beautiful 
countryside.

För information om gästhamnar 
gå in på visitronneby.se
For information about guest  
harbours, see visitronneby.se

Karö stugby
Mysiga stugor på vackra Karön. Samtliga med 
havsutsikt och närhet till badvänliga bryggor.
Charming cabins on the delightful island of Karön. 
All cabins with sea view, close to jetties ideal for 
swimming.

Hjorthålans camping & stugby
Gemytliga stugor och ställplatser intill Ronnebyån.  
Omgivningarna bjuder in till bland annat vandring, fiske  
och paddling.
Comfortable cabins and motor home/caravan plots next to 
Ronnebyån river. The area is ideal for activities including  
country rambles, fishing and canoeing.
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Aspan Kursgård har i flera generationer varit en mötesplats för  
både barn och vuxna. Här finns mycket att göra, upptäcka och njuta  

av under semestern. För många har Aspan skapat kära minnen för livet.

Aspan skapar
minnen för livet
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span är rikt på både historia och 
historier. Huvudbyggnaden uppfördes 
som ett bageri år 1890, togs över av 
Majblommans barnkoloni 1919, för att 

från mitten av 1970-talet husera Sjöscoutkårens 
verksamhet. Idag drivs verksamheten av IOGT-
NTO, men tanken att skapa upplevelser för barn 
lever kvar.
– Det är en anläggning för familjer som vill ha 
avkoppling eller något roligt att göra, säger Per 
Bengtsson, distriktsordförande i IOGT-NTO Syd.

Övernattning och upplevelser
Förutom kurs- och lägergård så drivs här även 
ett vandrarhem och stugby, vilket lockar besö-
kare för en skön helgvistelse eller en konferens 
med kollegorna. Här går det att sola på klippor-
na, bada, fiska, låna båt och kanot eller prome-
nera på någon av de natursköna slingorna. 
– Det finns alla möjligheter att delta i aktiviteter 
eller att bara umgås, berättar Per.

En plats att återkomma till
Många är de barn som genom åren har varit på läger på 
Aspan, både svenska, polska och ryska. Liksom dem har 
Per själv barndomsminnen från platsen. Och det är just 
Aspans förmåga att skapa minnen som gör platsen till 
något extra, tycker Per. 

– Det har hänt flera gånger att människor som har 
varit här som små kommer tillbaka och vill se hur det 
ser ut nu. Det är verkligen underbart, säger han.

A
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Längdåkning i Karlsnäs 
Vid Karlsnäsgården kan du åka längdskidor eller delta i barnens vasalopp. 
Välj mellan flera maskinkörda spår för både klassisk stil och fristil (skate).
At Karlsnäsgården you can go cross-country skiing or take part in the children’s 
Vasalopp competition. Choose between several machine prepared tracks for 
both classic style and freestyle (skate).

Ronneby
Vinter i

68



Ronneby Brunn SPA 
På Ronneby Brunn SPA kan 
du koppla av i en behaglig 
atmosfär. Detoxa kroppen i  
ång- eller torrbastu, simma 
i den 34-gradiga poolen 
eller slappna av i de varma 
badtunnorna. Du kan också 
boka någon av alla sköna 
behandlingar och träningspass 
som erbjuds.
At Ronneby Brunn SPA, you can 
relax in a convivial environment. 
Detox your body in a steam- or 
dry sauna, take a swim in the 
hot water (34°C), or simply relax 
in one of the hot tubs. You can 
also book some of the delightful 
treatments and training sessions 
on offer.

Långfärdsskridskor 
Ronneby kan erbjuda långfärdsskridskoåkning 
både på sjöar, åar och hav. Se alltid till att isen är 
tillräckligt tjock, ha med dig säkerhetsutrustning  
och åk inte själv.
Ronneby offers long distance skating on lakes, rivers 
and the sea. Make sure that the ice is always thick 
enough, be sure to use safety equipment, and never  
go skating alone.

Lugnevi isarena 
Skridskoåkning är en rolig aktivitet för hela familjen. På 
Ronneby isarena vid området Lugnevi kan du åka skridskor 
under bestämda tider. Åkning är gratis för allmänheten. 
Glöm inte hjälmen! Information om allmänhetens åkning 
med mera finns på lugnevi.se
Ice-skating is a fun activity for all the family. At Ronneby ice 
arena in the Lugnevi area, you can go skating at selected times. 
It is free for the general public. Don’t forget your helmet! For 
information about public skating, etc. see lugnevi.se

Isfiske 
Njut av fiske året om. I Galtsjön och 
Skärsjön finns möjlighet att fiska även 
vintertid. Fiskekort krävs för isfiske.
Enjoy fishing all year round. Galtsjön and 
Skärsjön lakes give you the chance to go 
fishing in winter, too. Fishing permits are 
required for ice fishing.
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Ronneby labyrinten
Hjälp Gribshunden att hitta till Ronneby.

Knep & Knåp
Gissa växten
Vilket namn har växten? Para ihop rätt växt med rätt namn

Blåsippa  ___

Gullviva  ___

Gulsippa  ___

Johannesnycklar  ___

Ramslök  ___

Smörbollar  ___

A.

D.

B.

E.

C.

F.

Rätt svar:  
E, B, A, F, C, D (bilder från Istock photo och Wikipedia)



Ronneby
Krysset

Rätt svar:  
1. Naturum 2. Astrid  3. Rågskorpor 4. Kulturcentrum 5. Japanska 
trädgården 6. Blekingepärlor  7. Tingsmotivet 8. Ronnebyslingor  
9. Räntemåla 10. Gribshunden 11. Västra Vång  12. Hedda  13. Blodbadet  
14. Allemansrätten 15. Lugnevi

Vågrätt
2. Båt som tar dig ut i Ronneby skärgård
3. Åts förr av flottans sjömän
8. Vandringsleder från hav till skog
12. Igelkott-maskot för barn
13. Kyrkdörr bär spår från denna händelse
14. Regler för vad du får göra i naturen
15. Populär isarena för skridskoåkning

Lodrätt
1. Plats med aktiviteter för den  

naturintresserade
4. Central plats för samtidskonst
5. Asiatisk grönska mitt i Brunnsparken
6. Nätverk för konst, kultur och hantverk
7. Plantering med nytt utseende varje år
9. Turistmål med skogens kungligheter
10. Kungligt fartyg som sjönk år 1495
11. Fyndplats för guldgubbar

9

11

14

15

10

12

13

6

8

7

4

5

3

1

2
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       Travel with M/S Astrid from the jetty 
close to the train station and cruise along 
Ronnebyån. The boat makes a stop at 
Ronneby Brunn, where you can choose 
to disembark and discover the beautiful 
park or continue into the Ronneby 
archipelago to Aspan, Karön, Ekenäs and 
Harön. Audioguide in Swedish, English, 
German and Danish. Buy tickets on board 
the boat, using a payment card or pay in 
cash (SEK or EURO).

Vi ses väl i skärgården?
Ta chansen i sommar och upptäck Ronnebys 
vackra skärgård. Du färdas längs lummiga
Ronnebyån till Brunnsparken, sedan vidare ut  
i skärgården till Aspan, Karön, Ekenäs och
Harön. Båten avgår från bryggan vid resecentrum, 
ett par minuters promenad från torget. 

Ta del av gudining ombord

Ombord erbjuds inspirerande 
guidning via hörlurar på svenska för 
både stora och små samt guidning 
på engelska, tyska och danska.

Köp biljett när du går ombord

Du reser med den öppna båten M/F Astrid. Din biljett  
köper du när du går ombord och betalar med Swish, 
betalkort eller kontanter. Mellan den 14 juni - 15 augusti 
gäller sommarbiljetten i skärgårdstrafiken  
i hela Blekinge. 

För en tryggare resa

Vi reducerar antalet platser 
ombord och ber dig som  
reser att hålla avstånd. Håll  
dig uppdaterad på  
blekingetrafiken.se

We reduce the number of travellers 
aboard to ensure greater distance 
between passengers. For the latest 
information, visit blekingetrafiken.se 

M/F Astrid Måndag – Torsdag  
 (Monday – Thursday)

Fredag  
(Friday)

Lördag – Söndag 
(Saturday – Sunday)

Ronneby resecentrum 09.45 13.00 16.00 09.45 13.00 16.00 09.45 13.00 16.00 17.45

Ronneby Brunn 09.55 13.10 16.10 09.55 13.10 16.10 09.55 13.10 16.10 17.55

Ronnebyhamn 10.15 13.30 16.30 10.15 13.30 16.30 10.15 13.30 16.30 18.15

Ronneby Marina - - - - - - - - - 18.15

Aspan - - 16.40 10.25 13.40 16.40 10.25 13.40 16.40     -

Ekenäs Karö 10.30 13.45 - 10.40 13.55 - 10.40 13.55 -     -

Karön 10.35 13.50 - 10.45 14.00 - 10.45 14.00 -     -

Harön - - - 11.05 14.20 - 11.05 14.20 -     -

Karön - - 16.55 11.25 14.40 16.55 11.25 14.40 16.55     -

Ekenäs Karö - - 17.00 11.30 14.45 17.00 11.30 14.45 17.00     -

Aspan 10.50 14.05 - 11.45 15.00 - 11.45 15.00 -     -

Ronneby Marina - - - - - - 11.55 - - 18.20

Ronnebyhamn 11.00 14.15 17.15 11.55 15.10 17.15 11.55 15.10 17.15 18.20

Ronneby Brunn 11.20 14.35 17.35 12.15 15.30 17.35 12.15 15.30 17.35 18.40

Ronneby resecentrum 11.30 14.45 17.45 12.25 15.40 17.45 12.25 15.40 17.45 18.50

Ronneby – Aspan – Karön – Harön

10 min – 2 h 40 min Rundtur:  70 kr vuxen  42 kr barn *
Roundtrip:  70 kr adult   42 kr child *

Premiärtur på midsommar
M/F Astrid smygstartar redan den 25–26 juni, besök blekingetrafiken.se för separat tidtabell. 
M/F Astrid also operates during the Midsummer weekend, 25–26 June. Visit blekingetrafiken.se for separate timetable.

Tidtabell 28 juni – 22 agusti

Till Karlskrona i öst och Karlshamn i väst
Lördag och söndag kan du resa till Karlskrona och Karlshamn med Kustlinjen. Startar du din resa med M/F 
Astrid byter du båt vid Ronneby Marina. Tidtabell för Kustlinjen hittar du på blekingetrafiken.se 
Change to and from Kustlinjen. On Saturdays and Sundays you can travel to Karlskrona in the east and Karlshamn in the west. 
Kustlinjen departs from Roneby Marina, visit blekingetrafiken.se for time table. 

* Barn från och med 7 år till och med 19 år har 40 procent i rabatt och två barn under 7 år åker gratis i sällskap med vuxen./ Two children 
under the age of 7 travel for free when accompanied by an adult passenger. Children aged 7–19 receive a 40% discount on the ticket.
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       Travel with M/S Astrid from the jetty 
close to the train station and cruise along 
Ronnebyån. The boat makes a stop at 
Ronneby Brunn, where you can choose 
to disembark and discover the beautiful 
park or continue into the Ronneby 
archipelago to Aspan, Karön, Ekenäs and 
Harön. Audioguide in Swedish, English, 
German and Danish. Buy tickets on board 
the boat, using a payment card or pay in 
cash (SEK or EURO).

Vi ses väl i skärgården?
Ta chansen i sommar och upptäck Ronnebys 
vackra skärgård. Du färdas längs lummiga
Ronnebyån till Brunnsparken, sedan vidare ut  
i skärgården till Aspan, Karön, Ekenäs och
Harön. Båten avgår från bryggan vid resecentrum, 
ett par minuters promenad från torget. 

Ta del av gudining ombord

Ombord erbjuds inspirerande 
guidning via hörlurar på svenska för 
både stora och små samt guidning 
på engelska, tyska och danska.

Köp biljett när du går ombord

Du reser med den öppna båten M/F Astrid. Din biljett  
köper du när du går ombord och betalar med Swish, 
betalkort eller kontanter. Mellan den 14 juni - 15 augusti 
gäller sommarbiljetten i skärgårdstrafiken  
i hela Blekinge. 

För en tryggare resa

Vi reducerar antalet platser 
ombord och ber dig som  
reser att hålla avstånd. Håll  
dig uppdaterad på  
blekingetrafiken.se

We reduce the number of travellers 
aboard to ensure greater distance 
between passengers. For the latest 
information, visit blekingetrafiken.se 

M/F Astrid Måndag – Torsdag  
 (Monday – Thursday)

Fredag  
(Friday)

Lördag – Söndag 
(Saturday – Sunday)

Ronneby resecentrum 09.45 13.00 16.00 09.45 13.00 16.00 09.45 13.00 16.00 17.45

Ronneby Brunn 09.55 13.10 16.10 09.55 13.10 16.10 09.55 13.10 16.10 17.55

Ronnebyhamn 10.15 13.30 16.30 10.15 13.30 16.30 10.15 13.30 16.30 18.15

Ronneby Marina - - - - - - - - - 18.15

Aspan - - 16.40 10.25 13.40 16.40 10.25 13.40 16.40     -

Ekenäs Karö 10.30 13.45 - 10.40 13.55 - 10.40 13.55 -     -

Karön 10.35 13.50 - 10.45 14.00 - 10.45 14.00 -     -

Harön - - - 11.05 14.20 - 11.05 14.20 -     -

Karön - - 16.55 11.25 14.40 16.55 11.25 14.40 16.55     -

Ekenäs Karö - - 17.00 11.30 14.45 17.00 11.30 14.45 17.00     -

Aspan 10.50 14.05 - 11.45 15.00 - 11.45 15.00 -     -

Ronneby Marina - - - - - - 11.55 - - 18.20

Ronnebyhamn 11.00 14.15 17.15 11.55 15.10 17.15 11.55 15.10 17.15 18.20

Ronneby Brunn 11.20 14.35 17.35 12.15 15.30 17.35 12.15 15.30 17.35 18.40

Ronneby resecentrum 11.30 14.45 17.45 12.25 15.40 17.45 12.25 15.40 17.45 18.50

Ronneby – Aspan – Karön – Harön

10 min – 2 h 40 min Rundtur:  70 kr vuxen  42 kr barn *
Roundtrip:  70 kr adult   42 kr child *

Premiärtur på midsommar
M/F Astrid smygstartar redan den 25–26 juni, besök blekingetrafiken.se för separat tidtabell. 
M/F Astrid also operates during the Midsummer weekend, 25–26 June. Visit blekingetrafiken.se for separate timetable.

Tidtabell 28 juni – 22 agusti

Till Karlskrona i öst och Karlshamn i väst
Lördag och söndag kan du resa till Karlskrona och Karlshamn med Kustlinjen. Startar du din resa med M/F 
Astrid byter du båt vid Ronneby Marina. Tidtabell för Kustlinjen hittar du på blekingetrafiken.se 
Change to and from Kustlinjen. On Saturdays and Sundays you can travel to Karlskrona in the east and Karlshamn in the west. 
Kustlinjen departs from Roneby Marina, visit blekingetrafiken.se for time table. 

* Barn från och med 7 år till och med 19 år har 40 procent i rabatt och två barn under 7 år åker gratis i sällskap med vuxen./ Two children 
under the age of 7 travel for free when accompanied by an adult passenger. Children aged 7–19 receive a 40% discount on the ticket.
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Kommunikationer
Buss 
Resecentrum Ronneby Järnvägsgatan 19 A 
Blekingetrafiken blekingetrafiken.se 
Bergkvarabuss bergkvarabuss.se 
Bergkvarabuss Flygbuss bergkvarabuss.se

Flyg
Ronneby Airport swedavia.se/ronneby/
SAS sas.se 

Taxi
Sverigetaxi +46 457 122 67 

InfoPoint Hallabro, Golden Thai Restaurang 
Stationsvägen 2, 370 12 Hallabro 
goldenthaihallabro.se
InfoPoint Eringsboda, Eringsbodamacken 
Ronnebyvägen 2 370 17 Eringsboda
InfoPoint Ronneby Brunn 
Brunnsparken, 372 73 Ronneby 
ronnebybrunn.se

InfoPoint Galtsjön 
Galtsjön 372 91 Ronneby
InfoPoint Pressbyrån Ronneby 
Järnvägsgatan 2, 372 37 Ronneby 
pressbyran.se
InfoPoint Ronneby Havscamping 
Torkö 52, 372 94 Listerby 
ronnebyhavscamping.se

Båt
Skärgårdstrafiken blekingetrafiken.se 
Tjäröbåten tjaro.com 

Färja 
Stena Line Karlskrona – Gdynia stenaline.se 
DFDS Seaways Karlshamn – Klaipeda dfds.com

Tåg 
Resecentrum Ronneby Järnvägsgatan 19 A 
Blekingetrafiken blekingetrafiken.se
Öresundståg (Köpenhamn–Karlskrona) oresundstag.se

Infopoints
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Alarm 
SOS, 112 

Allemansrätt
Right of public access and information,
+46 106 981 000, naturvardsverket.se

Apotek 
Pharmacy
Apoteket Snäckan Hälsovägen 2,  
+46 771 45 04 50, apoteket.se 
Apoteksgruppen Övre Brunnsvägen 2, 
+46 457 105 70, apoteksgruppen.se 
Apotek Hjärtat Karlshamnsv. 8,  
+46 771 405 405, apotekhjartat.se 
Kronans Apotek Kungsgatan 33, +46 771 61 26 12 
Kronans Apotek, Kallinge Kockumsvägen 32, +46 
771 61 26 12, kronansapotek.se 

Bärgningstjänst
Vehicle Recovery 
Assistancekåren +46 455 259 00,  
+46 454 32 17 10, assistancekaren.se 
RAA Bärgning Sverige AB/Falck +46 457 38 18 98

Bank 
Bank
Handelsbanken Kungsgatan 17, +46 457 340 00,
handelsbanken.se 
Swedbank Kungsgatan 11, +46 457 745 00,  
swedbank.se

Biluthyrning 
Car rental
Avis Ronneby Airport, +46 457 243 00, avis.se 
Europcar Ronneby Airport, +46 455 38 38 00, 
europcar.se 
Hertz Ronneby Airport, +46 457 150 03, hertz.se 
OKQ8 Plankgatan 5, +46 457 157 80, okq8.se  
Sixt Ronneby Airport +46 455 123 00, sixt.se

Praktisk information
Dagstidningar 
Daily newspapers
Blekinge Läns Tidning Karlskronagatan 15, 
+46 455 770 00, blt.se
Sydöstran Karlskronagatan 15, +46 455 334 600, 
sydostran.se

Informationsnummer 
Information Number
Vid allvarliga händelser i samhället 
When serious events occur in the community, 113 13 

Nummerupplysning 
Telephone Directory
Nationellt/National, 118 118 
Internationellt/International, 118 119 

Polis
Police, 114 14 

Posten 
Brev, frimärken, paket/Letters, stamps, packeges  
Coop Kallinge Kockumsv. 20, +46 107 472 050, coop.se 
ICA Maxi Karlshamnsv. 8, +46 457 45 56 00, ica.se

Radio 
Sveriges Radio Blekinge 100,4 MHz,  
+46 455 36 68 00, sverigesradio.se

Räddningstjänsten 
Fire and Rescue Service
Östra Blekinge, +46 455 303980, karlskrona.se

Kommun 
Municipality
Ronneby kommun Karlshamnsv. 4,  
+46 457 61 80 00, ronneby.se

Sjuk- och tandvård 
Medical and dental care
Blekingesjukhuset Blekinge Hospital,
+46 455 73 10 00, regionblekinge.se 
Ronneby vårdcentral Götgatan 29 E, +46 457 73 14 00
Sjukvårdsupplysning/Medical information,
1177, 1177.se
Jourtandläkare/Dentist on call, +46 455 73 10 00 

Visit Ronneby, Ronneby kommun förbehåller sig inte ersättningsskyldiga på 
grund av möjlig förekommande oriktighet eller ofullständighet i produkten. 

Utgivare
Ronneby kommun, 
Visit Ronneby
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Infab Kommunikation AB
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Visit Ronneby
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Turistinformation
Västra Torggatan 1, 372 30 Ronneby 
Telefon: +46 457-61 75 70 
E-post: turist@ronneby.se
GPS koordinater: N 56° 12´ 36´ E 15° 16´ 32´
www.visitronneby.se 
facebook.com/VisitRonneby 
Instagram @visitronneby




