Det händer i Ronneby
2021

Små upplevelser. Stora äventyr. Välkommen ut!

Himmelska smaker
Somna i sovsäck eller
i manglade lakan
Guidade turer
Följ med!
Egen tur med
app & quiz

Här är ditt uppdrag!
Tävla & vinn!

er!

Hemest

Se mer! Se nytt!
Upptäck och utforska!
Strosa, bada och var lyxigt lat

www.visitronneby.se

ronneby.kommunguide.se

Kolla in vår
hemsida
för mer info

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

per.brunberg@telia.com
www.bjorketorpsgard.se

Utgiven i samarbete med Visit Ronneby

Det är nu det händer!
ÄR DU MED?

Ronneby Turistinformation
Västra Torggatan 1, 372 30 Ronneby
Tel: 0457 - 61 75 70
www.visitronneby.se
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Se mer! Se nytt! Upptäck och utforska!
Säkert finns det platser du aldrig besökt.
Några känner du som din egen ficka och
just därför är de så sköna att besöka igen.
Ta med familjen. Ta med en vän. Åk på egen
hand. Nu är det dags! Lägg ner broschyren
i utflyktskorgen och - Var med och tävla!

Detta är din spelplan
Hemma bäst!

Samla dina bokstäver här.

Ett stort och varmt TACK
till företagen som genom sin annonsering
gör det möjligt att ge ut denna guide
till kommunens alla invånare.

Producerad av:

Bilda en mening av bokstäverna du samlat.
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oriktighet eller ofullständighet i guiden.

Tävlingsuppdrag och regler
Broschyren innehåller tävlingsuppdrag med frågor
som ger dig en första-bokstav, om inget annat anges.
Skriv ner bokstaven i någon av rutorna på spelplanen.
När du gjort alla uppdrag har du 20 bokstäver. Av
dessa bildar du en mening som innehåller 15 av bokstäverna. Skriv meningen i de grå rutorna. Maila meningen + ditt namn till: turist@ronneby.se senast den
30/9 2021. Av de inkomna rätta svaren dras 3 vinnare
som vardera får ett presentkort på Ronneby Handel,
värde 1. 000 kronor. www.visitronneby.se

Uppdrag Extra Allt
Uppdrag Extra Allt är sommarens bucket list
för stora och små. Hur många gör du i år?

Det finns mycket att se och göra!
Fler fina tips får du på www.visitronneby.se

1:a på listan
Sommarens lataste
sysselsättning i stan
Missa inte
att prova fiskelyckan i ån! Här får du aborre,
gädda, havsöring eller regnbåge på kroken.
Fiskekort krävs. Info: www.ronneby.se/fiske

Hitta hit
Ronnebys stadskärna, torget med omnejd.
www.visitronneby.se

Uppdrag Extra Allt
På sommargatan på gågatan finns en
jättelång hopphage som eleverna på
Estetiska programmet har målat.
Orkar du hoppa i alla rutorna? Hejja dig!
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Glasspaus på torget! Topp ett på sommarens bucket list, eller hur? Skönt att hänga
lite i stadskärnan och på sommargatan.
Flanera. Fika. Shoppa. Ät mat. Ta ett glas
vin. Unna dig att vara utomordentligt lat.

Småstadens charm, ja, det har Ronneby! Ta för
dig av restauranger, fik, affärer och shopping.
Allt är nära. Handla blommor och grönsaker
på torget och visst tar du väl några skutt på gågatans slingrande hopphage?! Nere vid ån kan
du njuta i solen på flytbryggan. Fortsätt gärna
din stadspromenad längs den idylliska Nedre
Brunnsvägen och alla vackra hus.
En bra dos av staden får du på RonnebyExpressen. Det röda och gula tåget är ett av barnens
absoluta favoriter. Det tar er från torget till
Brunnsparken utan kostnad. Pausa 20 minuter
i parken, eller stanna kvar och njut av det fina
och roliga som finns att göra där.
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2-stjärnig storhet

Heliga Kors kyrka, stolt där på kullen blickar den ut över staden. Få kyrkor har väl
så mycket att berätta som denna, om glädje, sorg, brand, angrepp blod och död. Och
vacker, så vacker! Heliga Kors är en av få kyrkor med två stjärnor i Michelins turistguide.

Lyft blicken och förflytta dig till medeltiden
Slå dig ner i en kyrkbänk, luta huvudet bakåt och
låt den flerhundraåriga konsten skölja över dig.
Valvens makalösa målningarna är från 1500-talets
slut, kyrkans allra äldsta delar är däremot ända
från 1100-talet.

Missa inte

Här har hänt mycket genom åren. Den 4 september år 1564 sökte kvinnor och barn skydd
i kyrkan mot den svenska kungens soldater. Än
idag ser man hugg av svenska svärd i den gamla
kyrkporten. Soldaterna trängde sig in och högg
ner alla i sin väg. Det blev en sorgens dag, dagen
då ån färgades röd av Ronnebybornas blod.

Hitta hit

Ta en titt i denna vackra byggnad med sin otroliga historia. Och kom ihåg att quizza i appen!

appen Guidade vandringar i Ronneby
som tar dig tillbaka till en annan tid.
Lyssna, lär och lev dig in i historien.

Heliga Kors kyrka ligger ett stenkast från Ronneby
torg, mitt i stan. www.svenskakyrkan.se/ronneby/
heliga-kors-kyrka

Tävlingsuppdrag
Hur många bänkrader finns i Heliga Kors Kyrka?
Vi söker andra bokstaven i svaret.

drakar & demoner
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En av få året-runt-öppna konsthallar i Södra Sverige finns i Ronneby Kulturcentrum
i det som tidigare var Kockums Emaljerverks Vita lager. Konsthallen ger dig en härlig
upplevelse av samtida konst och barnen en stund av kreativitet. Ta in och njut!

Kulturcentrum & coolaste muralmålningen
Missa inte
12/6-29/8: Jesper Nyrén, abstrakt landskapsmåleri
Klara Berge, textilbaserad konst
16/6-29/8: Lars Stenstad, grafik och kollage

Hitta hit
Kulturcentrum: www.ronneby.se/kulturcentrum

Uppdrag Extra Allt
Konsthallen har en kreativ hörna där du
kan rocka loss bland färger, penslar och
papper. Måla din egen drake!

Berlin? Nej, nej, detta är vi, kaxiga Ronneby! På
Sockerbrukets vägg precis bakom Kulturcentrum
hittar du den perfekta selfie spoten. I konstnären Kim Demånes 37 meter långa muralmålning
finner du kanske både drakar och demoner?
Kulturcentrum med konsthallen är ett självklart
besök. I sommarens utställning möter du bl.a
en färgstark retrospektiv av Ronnebyfödde Lars
Stenstad. Du ser också abstrakt landskapsmåleri och poetisk textilbaserad konst. Läs mer
på webben! Släpp sedan loss fantasin i kreativa
hörnan! För barn och vuxna!
Konsthallen är dessutom en upplevelse i sig
med sina vackra takfönster och fina ljusinsläpp.
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spetsar & krinolin

Ronneby Brunnspark, en oas året om för både stora och små. Följ de lättvandrade
slingorna. Njut av de unika husen i schweizerstil. Hittar du skatterna? Kan du svara
på alla frågorna? Vem vinner? Avsluta med en caféfika eller ta med egen picknick.

Skattjakter och quiz i Brunnsparken!
Kulturreservatet Ronneby Brunnspark, en pärla
i Sveriges trädgård. Ladda ner appen Guidade
vandringar i Ronneby och quizza dig igenom
historier om damer i spetsar och krinoliner
som kom för att dricka brunn.
Besök Naturum som berättar om Blekinges flora
& fauna. I huset Kallvattenkuren finner du en
utställning om kung Hans vrak Gribshunden.
Båda har roliga skattjakter för barnen.
I parken finns gräsytor för både spring, bus
och picknick. Följ slingorna runt Trollsjön och
meditera en stund i den Japanska trädgården.
Kolla in barnens favorit Bäckahästen och
Rhododendronbergets ljuvliga blom i början
av juni. Och vem blir familjemästare i minigolf?

Missa inte
att smaka på brunnsvattnet ur handpumpen
bredvid Gamla Källan. Järnrikt vatten ansågs
hälsosamt. Gott? Nja...vad tycker du?

Hitta hit
Brunnsparken: www.ronneby.se/brunnsparken
Naturum: www.lansstyrelsen.se/blekinge/
besoksmal/naturum-blekinge
Kallvattenkuren: www.ronneby.se/kallvattenkuren

Tävlingsuppdrag
Du har väl lyssnat i appen om Brunnsparken? Hur många platser finns det
att lyssna på i parken?

Bergslagens konst,
kultur & kullersten
Granne med Heliga Kors Kyrka ligger det charmiga området Bergslagen
som är Ronnebys allra äldsta kvarter. Här har gatorna vindlat sig fram
på samma sätt sedan medeltiden. Brand har härjat i staden men husen
från 1700-talet kan ännu berätta sina historier. Det blir fina promenader
i dessa pittoreska kulturkvarter. Gå en tur bland konst och kultur!

Tävlingsuppdrag
När du vandrar i Bergslagens
gamla kvarter ser du att alla
hus är ganska låga. Hur många
våningar får det högst vara här?

Tävlingsuppdrag
I trädgården på Mor Oliviagården finns det något spännande
i berget att kika in i, vad är
det för något? Vi söker andra
bokstaven i ordet.

Ett vattenfall mitt i stan!
Vilt och vackert.
Rytande och mullrande.
Ibland tyst och försynt.

Uppdrag Extra Allt
Vilken är din favoritgränd?
Fota den och tagga bilden
på Instagram med
#VisitRonneby#Bergslagen

Ladda ner appen
Guidade vandringar i Ronneby som tar
dig runt på kullerstensgatorna
i kvarteren i Bergslagen. Lyssna
och lev dig in i en spännande
historia om staden vid åkröken!
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Spana in Silverfallet!
Vissa tider på året är forsen vild och
vacker, andra nästan helt torr. Här
besöker du också Nya Mor Oliviagården,
ett konstgalleri med utställare från hela
världen. www.moroliviagården.se

Interiörer från 1770-talet
ser du på Möllebackagården, Ronnebys
Hembygdsmuseum, med utställningar
som visar ortens tradition inom bl.a.
konsthantverk. Öppet under sommaren.
www.hembygd.se/ronneby-musei
Å-gränderna i Bergslagen
ligger mellan de hus som ligger ner mot
Ronnebyån. Gränderna kom till för att
alla invånare i kvarteren skulle ha tillgång till vattnet, även de som inte bodde
direkt vid ån. Följ med på en guidad tur
så får du veta mer om livet i Bergslagen!
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Under Saxemaras vågor
vilar ett vrak från 1495
Skeppet heter Gribshunden och du får en intressant historia berättad via
appen Guidade vandringar i Ronneby på din väg till Naturparken vid havet.
Det finns mycket att upptäcka i kustområdet mellan Saxemara och Ronneby,
från båtvarv till uppställningsplats för husbilar i Ronneby Marina, SUP och
elbåt. Härliga sommarutflykter men även en vår- eller höstdag ger fina minnen.
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Strosa bland tjärdoft, tackel och tåg
Saxemara Båtvarv från 1927 är det enda
varv i sitt slag som ännu är i drift. Varvet
ägs av Blekinge museum och båtbyggeriverksamheten pågår alltjämt. Varmt
välkommen att strosa runt på området!
www.blekingemuseum.se/pages/10
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Sand mellan tårna, brygga eller bastu?
Långgrunt bad för de små i Saxemara,
de vuxna kanske bastar på flotten? (förbokas) Lätt tillgänglig är Naturparkens
bryggor som tar dig längst ut till havet.
Ta med picknickkorgen. Ahhhhh!
www.ronneby.se/ronnebyslingor
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Ställ er här. Ta en SUP-tur
Ronneby Marina har fina ställplatser
vid havet i soligt läge. Här kan du också
hyra en SUP eller ta en tur med Skärgårdstrafiken. En bra plats också för
fiske och för barnen finns en lekplats.
www.visitronneby.se www.blekingesurf.se
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Följ med på en guidad tur till havs
Med eldriven snipa bryter vi vattenytan
i Järnaviks eller Saxemaras skärgårdar.
Under 2 timmar får du lära dig om skärgårdsbefolkningens och platsernas
historia och se det rika fågellivet.
www.safaribaten.se

Tävlingsuppdrag
Varvet är ett unikt och levande
kulturarv. Bryggan är uppkallad
efter varvets båtbyggare. Vad
heter bryggan? Vi söker ett
efternamn.

Tävlingsuppdrag
Spana ut genom plexiglaset
på bryggpromenaden, då ser
du ön där vraket Gribshunden
ligger. Vad heter ön? Vi söker
sista bokstaven i andra ordet.

Uppdrag Extra Allt
Ta en selfie från de stora
solstolarna i Ronneby Marina.
Tagga bilden med
#VisitRonneby
på Instagram.

Tävlingsuppdrag
Vad är namnet på den eldrivna
båten som Anders och hans
personal kör sina guidade turer
i skärgården med?

Ena stunden i spåret,
den andra i ett lyxigt spa
Allt är nära i Ronneby kommun. Det är smått unikt. Vi gillar det! Ingen konst
att snabbt variera sina upplevelser. Vad sägs om ett helgjutet besök i shopen
för stekpannor i Kallinge? Därefter en paus vid ett Viggen-plan på pinne och
ett grinande monster? Helt säkert hittar du en butik på handelsområdet som
intresserar dig. Avslutningen toppar du med ett Brunnsbad eller natt på hotell.

Tävlingsuppdrag
På Karlsnäsgården anordnas
varje sportlov en populär
tävling för barn. Kanske har
du varit en av deltagarna.
Vad heter tävlingen?

Tävlingsuppdrag
Vad heter materialet som
Ronneby Bruks köksprodukter
är mest kända för? Ange sista
bokstaven i ordet.

Tävlingsuppdrag
Monsterhuvudet är gjort med
inspiration från ett känt vrak
i Saxemara, vad heter skeppet?
Vi söker sjunde bokstaven
i ordet.

Tävlingsuppdrag
På Ronneby Brunn, det välkända hotellet i Brunnsparken,
finns en gosig maskot som är
barnens absoluta favorit.
Vad heter maskoten?

Sträck ut på natursköna motionsspår
av varierande längd, från 2 till 10 km,
vid populära Karlsnäsgården norr om
Kallinge. En slinga på 3,3 km är elbelyst.
På söndagar arrangeras tipspromenader.
Ta en tur i skogen! Gå, lunka, löp...
www.karlsnasgarden.se
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Stolt historia till matlagningen
En flera hundra år järnbrukstradition
förs vidare på Ronneby Bruk i Kallinge.
Här görs klassiska stekpannor, grytor
och andra inspirationer för köket.
www.ronnebybruk.se
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Shoppa, lek och ät
på Viggens handelsområde vid E22:an.
Sex meter upp i luften svävar Viggenplanet, nedanför finns det en rastplats
med ett monsterhuvud att leka på.
www.visitronneby.se
Poolbad och skön resort
Pooler för stora och små. Vattenrutschbana och härliga ytor på Brunnsbadet.
Vill du hellre ha en avkopplande stund
så välkommen till Brunnshotellets Spa.
Eller checka in för en natt. Det är du värd!
www.visitronneby.se www.ronnebybrunn.se
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Hassel och hagmark vid Bräkneån
Skugga under vindruvsklasarna
En skärgårdsbåt, en rosa herrgård, ett orangeri, en havsvik och en aktivtetspark. I Bräkne-Hoby och Järnavik finns äventyr i mängd. Cykla, fiska, vandra,
paddla, bada, bada från tillgänglighetsanpassad brygga. Spela minigolf och
ät en riktigt god middag, testa en vinprovning. Ett sommarparadis året om.
Lilla Gärde naturreservat vid Bräkneån är ett bland många fina utflyktsmål.
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Olika tiders prylar, ett sommarnöje
för väldigt många. På Hoby Kulle är det
en del av konceptet, liksom en stunds
fika och mat i organgeriet under vindruvorna. Det rosa huset och palmerna
förflyttar känslorna till sydligare nejder.
www.hobykulleherrgard.se
En vildmarksupplevelse
kan vara att stilla ta sig fram på vattenytan, att komma nära vattenbrynet och
att smyga utefter kustlinjen. Paddelkompaniet hjälper dig att uppfyllas av
lugnet och naturen på hav och på å.
www.paddelkompaniet.se
Underbara skärgårds-feelingen
bjuder Järnavik, Tjärö, Pagelsborg, Svalemåla och Garnanäs på. Ta dig till havet,
hoppa på en båt, hyr en cykel, fånga en
öring, bada bastu! Ta ett glas rött till
middagen och somna i sovsäck eller
i nymanglade lakan. www.jarnavik.se
Strosa i en park, åk skejt i en annan
I Svenmanska parken kan du njuta av
sommarens flora. I Aktivitetsparken är
det mer av fart å fläkt. Ta med brädan,
häng med kompisarna! I Bräkne-Hoby
finns också prisbelönta korvar och både
café och pub. www.bygdisamverkan.se

Uppdrag Extra Allt
Det finns många fikaställen att
besöka men man kan ju också
baka sig en egen tårta.
Vem bjuder du på hembakat i solen?

Uppdrag Extra Allt
En härlig naturupplevelse får
du också på cykel. Ta en tur på
slingrande vägar. Pausa
uppe i skogskanten,
njut av kaffet i termosen!

Tävlingsuppdrag
På Garnanäs gård hittar
du en av Sveriges minsta.
Vet du vad vi tänker på?
Vi söker den åttonde
bokstaven i ordet.

Tävlingsuppdrag
I Aktivitetsparken i BräkneHoby finns det en grillplats.
Hur många pålar är det runt
grillplatsen?

båt, bad & bilfritt
Ett litet äventyr men
en stor upplevelse.
Ta båten till Karön!

Hitta hit
Kalle-båten kör reguljära turer till Karön under
sommaren. Se turlista på www.visitronneby.se
Stuguthyrning, se www.karonstugby.se

Uppdrag Extra Allt
Har du mycket spring i benen? Gör så
många kullerbyttor du kan på gräsplanen
framför Schweizeriet!
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På bara några minuter tar Kallebåten dig
över det glittrande sundet mellan Ekenäs
och Karön och lägger till vid Schweizeriet.
Fritt fram för spring i benen, bad och en
rutig picknickduk på gröngräset!
Karön är en av de största av öarna i Blekinge
skärgård och med en miljö som inte är lik nån
annan. De vackra trähusen från brunnsepokens
dagar sätter en särskild prägel på ön och fantasin virvlar lätt iväg till brunnsepokens 1880-tal.
I Schweizeriet, den stora gröna byggnaden,
serverades måltider till herrskapen.
Det finns en fin liten promenadslinga runt ön
med svalkande skugga för sommarens varma
dagar. Men kanske tar du dig hellre till långa
bryggan på öns östra sida för ett dopp i havets
böljor. Packa utflyktskorgen för en skön ö-dag!
Vill du stanna flera dagar på ön för att njuta
fullt ut av den speciella atmosfären finns det
enklare stugor att hyra.
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stilla å & öppet hav

Skepp o hoj! Hoppa ombord på M/F Astrid som tar dig med längs den lummiga Ronnebyån och hela vägen ut i den blekingska skärgården, till öar och öppen fjärd. Sätt solglasögonen på näsan, ladda väskan med en flaska vatten och en extra tröja. Jepp, redo!

Tura med Astrid. Hoppa på och hoppa av!
Skärgårdstrafikens M/F Astrid är ett härligt
pittoreskt sommarnöje. Sitt still i båten och
bara njut av vågor, vind och vatten.
Välj att börja resan i centrala Ronneby eller gå
ombord ute vid marinan i Ronneby hamn eller
vid Brunnshotellet i Brunnsparken. Ombord
finns ett guidesystem som du kan lyssna på
i hörlurar. Guidningarna ges på olika språk
och är även anpassade för barn.
Båtfärden med M/F Astrid kan du lägga upp
som du själv vill. Följ med på hela turen utan
avbrott, det tar ca 3 timmar. Eller stanna för en
paus, spela minigolf och låt ben fulla av spring
flyga över de stora gräsytorna. Håll bara koll på
tidtabellen! Gó tur!

Hitta hit
Information om biljetter och startpunkt
www.blekingetrafiken.se/reseinformation/
skargardstrafik/

Uppdrag Extra Allt
Ta med dig kikaren när du turar med
M/F Astrid eller rör dig i kustbandet. Spana
efter säl, kanske ser du nån på kobbarna.

Himmel å plättar!
En hel gård full av glass?! Med alla himmelska
smaker. Gårdsbutiker, skulpturer, hästar, kor och
kaniner i Edestad. När åker vi? Ta också en tur till
Johannishus åsar, naturreservatet med ett nästan
parkliknande landskap med jättestora ekar. I juni
och juli hör du kanske en ekoxhane brumma runt
ekarna. Då svärmar de, på jakt efter sin käresta...

Tävlingsuppdrag
På Björketorps gård finns en
året-runt-öppen glasskur.
Vilken fågel finns på tavlan
inne i glasskuren? Vi söker
andra bokstaven i ordet.

Tävlingsuppdrag
Vad heter de vackra hjortarna
som strövar omkring i de stora
hägnen runt Johannishus med
omnejd?

Uppdrag Extra Allt
Pussa en groda! Blev det en
prins eller en prinsessa?
Eller ge alla du möter
ett riktigt glatt leende.

Uppdrag Extra Allt
Läs den spännande boken
”Mysteriet med Guldgubbarna”, (9-12 år) av
Ronnebyförfattaren
Kim M. Kimselius.

Glassigt värre, eller hur?
när du besöker Björketorps gård. Vem
kan väl motstå gårdens egen eko-glass!
Här får du också uppleva nära möten
med kor, hästar och hundar på gården.
www.bjorketorpsgard.se
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Som en sommarkyss
var Carl-Jans omdöme om Äggabodens
hemmagjorda majonnäs, besök gårdsbutiken med restaurang.
Eller planera din egenlagade vilda middag
med kött från Johannsihus gårdsbutik.
www.aggaboden.se www.johannishus.com

24

Bland prinsessor och hondjävlar
och kvinnokraft, ja, då är du i Demånes
värld och upplevelseträdgård med
ateljé, konstgallerier och skulpturer
i Edestad. Och säkert möter du de kraftfulla friserhästarna. www.demane.se
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29 gubbar i Vång - av guld!
Det är det hittills tredje största fyndet i
Sverige av guldgubbar, inte större än en
tumnagel, tillverkade i lövtunn guldfolie
och daterade till 500–700 år e.Kr. Ta en
tur till Västra Vång! Spännande!
www.blekingemuseum.se/pages/289
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Så skimrande är havet
Den blekingska kusten har många öar, vikar och stränder att besöka. I trakterna kring Listerby finns några
av dem. Varmt välkommen till skyddad skärgård men
också till vindarnas halvö där träden böjer sig för västanvinden. Här finns fina bad som räcker hela sommaren,
kanske hittar du en egen liten vik? Vill du gå en runda
i skogen rekommenderas Gö naturreservat. Året om.
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Ta dig till havet!
Stanna tills natten blir dag, eller gör en
dagsutflykt. På Ronneby Havscamping
finns fina bad, bus för barnen i Kids Club,
och vad tror du om att hyra en båt för
att prova fiskelyckan?
www.ronnebyhavscamping.se

Serveras det munkar tro?!
På Torkö fanns under sen medeltid
ett fransiskanerkloster och ett kapell,
Sankta Claras kapell. Numera står en
kakbuffé laddad i Majas Klostercafé och
Konstbutik. www.majaskonstcafe.se
Ta bussen till grönt och gravfält
Vambåsa Hagmarker och Hjortahammar
Gravfält bjuder på lättgångna strövtåg.
Flera hundra år gamla ekar i härligt
blekingska hagmarker väntar på dig.
Ta bussen! Hållplats ”Gravfältet Almö”.
www.lansstyrelsen.se/blekinge
Sköna böljor för barn
Familjens minsta medlemmar trivs bäst
på badplatsen vid Millegarne. Där är
det långgrunt och god överblick med
gräsytor i skuggan. Gökalv är också långgrunt och ett populärt badställe för hela
familjen. www.visitronneby.se

Uppdrag Extra Allt
Minigolf hör sommaren till,
eller hur? Ta med familjen eller
kompisen och utmana
varandra. Vinnaren
bjuder på glass.

Tävlingsuppdrag
Utanför Majas café finns träfigurer företällande munkar. Vad
heter konstnären från Ronneby
som gjort dessa? Vi söker den
första bokstaven i förnamnet.

Uppdrag Extra Allt
Krama en av de största ekarna
i Vambåsa hagmarker.
Hur många måste ni
vara för att räcka runt
om hela stammen?

Uppdrag Extra Allt
Bygg sommarens finaste
sandslott på stranden.
Kanske blir det ett slott
med vallgravar där
vågona sköljer in?

skogens guld
RonnebySlingorna
- från hav till skog!
Missa inte
att kika efter Hedda, barnens maskot.
Hon finns lite här och där på RonnebySlingorna
och kommer med kluriga frågor och uppdrag.

Hitta hit
RonnebySlingorna har 7 etapper av varierande
längd. Förbered dig och planera din tur på
www.ronneby.se/ronnebyslingor

Uppdrag Extra Allt
Tälj en barkbåt och sjösätt
i ett vattenbryn, fylld av
äventyr och drömmar...
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Packa ryggsäcken! Ta på de allra skönaste
skorna och ge dig ut till tjärdoft eller gå på
span efter herr Kantarell. Färdas ensam
eller i sällskap under en dag eller kanske
två. Bakom varje krök väntar nya äventyr.
RonnebySlingorna har invigts under våren. Nya
och gamla leder binder samman Ronnebys rika
natur. Från ädelskogars möte med havets karga
klippor till vidsträckta ängar, hundratals sjöar
och gåtfull urskog. Avstånden är korta och intrycken många. Färdvägarna bjuder på historiska
berättelser som än idag är både levande och
häpnadsväckande.
Hedda Igelkott är Slingornas barnmaskot och
en hyllning till pionjären Hedda Andersson som
var den första kvinnliga läkaren med examen
från Lunds universitet och verkade på Ronneby Brunn. Liksom vår maskot var hon nyfiken,
kunskapstörstande och vågade sticka ut

stadens pärlor
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Oj, oj, vår stad har så mycket att berätta!
Gör sällskap med två av våra fantastiska
historiekännare och guider som målande
beskriver stadens förändring och Ronnebys intressanta profiler.
På en av turerna guidas du 6.000 år tillbaka
i tiden då de första människorna bosatte sig
i Ronneby, vidare genom århundradena och
fram till tidigt 1900-tal. Lär dig mer om hur
Ronnebys geografi har förändrats, hur människorna levde och lyssna till berättelser om
Ronnebys berömda historiska personligheter.
På turerna om Ronnebys moderna historia
berättar guiden med hjälp av fotografier. Om
människor, industrier, affärer, popkultur och
kända stjärnor som under åren besökt bygden.
Dessa vandringar har tre olika teman: Centrala Ronneby, Kallinge samt Brunnsparken och
Ronneby Brunn.

Guidade vandringar
i Ronneby. Följ med!
Missa inte
att ta på dig sköna skor och kläder efter väder.
Varje tur tar ca 1 tim 30 minuter och är ungefär
2 km lång. Turerna går främst i juli månad.

Hitta hit

Turerna startar utanför Turistinformationen och
i Brunnsparken. Se information om datum, tider
och biljettköp på www.visitronneby.se

Uppdrag Extra Allt
Ta en selfie med någon av guiderna!
Tagga bilden med #VisitRonneby
på Instagram.

Hej djupa skogar

		

och djurens konung!

Lingon och blåbär. Och svamp! Små och stora djur.
Mossa, skogsstjärna och en blank tjärn. Kanske slår
du dig ner på bryggan, agnar kroken på spöt och väntar
på att flötet ska dippa. Eller låter du fluglinan dansa
iväg med ett sirr över vattnet. Snart nappar det!

Tävlingsuppdrag
Tävlingsuppdrag
Hitatem
etus archillab
imus,
En av de sit
populäraste
rätterna
sum
sitint ut fuga. Ces
eum
as
på
Vildmarkscaféet
är de
hemdolendi
ditae velVilket
int odipidest,
lagade biffarna.
viltkött
nulpa
audit aut
är de gjorda
på?alit hiliatus et
nulpa audit aut alit hiliatus et

Tävlingsuppdrag
På gården finns en lång och
spännande historia från början
på 1500-talet. Vad kallades
gränshandlaren som sägs
ha blivit mördad här?

Uppdrag Extra Allt
Plocka blåbär till morgonfilen
eller trä smultron på ett strå.
Sommarkänsla med
stort S, eller hur?

Tävlingsuppdrag
På Ponnybus finns det många
fyrbenta vänner. Vad heter ridläraren som har alla djuren
i förnamn? Vi söker sista bokstaven i namnet.

Hör skogens sus
högt däruppe i grantopparna. Se solens
strålar silas genom grenarna. Ta ett
djupt andetag. Njut! Vid Vildmarkscaféet
råder lugn och avkoppling i kommunens
norra skogsbygd.
www.vildmarkscafeet.se

Möt en av de största
däggdjuren i vår natur - älgen. I Räntemåla Älgpark kan du se älgarna på nära
håll. Här finns också grillmöjligheter,
stora gräsytor och guidade visningar.
www.rantemala.se
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Vandra och fiska
i Hjorthålan, dalen som fylldes med
vatten vid dammbygget på 1940-talet.
Numera bjuder området på fiske och
vandring på Vildmarksleden och
RonnebySlingorna. www.hjorthalan.se
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Är du också hästtokig?
Om inte så finns det stor risk för att
du blir det på Ponnybus. Följ med på en
ponnytur i skogen! Här finns äventyr för
både nybörjare och vana ryttare.
Facebook: Kolshults Ponnybus

36

Ta en cykeltur, en båttur, en kajaktur
eller snöra på kängorna!
En tur med skärgårdstrafiken är nästan en självklarhet på sommarens
bucket list. Kustlinjen tar dig från öst till väst och från väst till öst.
ARK56 är ett nätverk av leder i Biosfärområde Blekinge Arkipelag,
utsett av UNESCO för sina unika natur- och kulturvärden.
Vem kan väl motstå att utforska dessa båda somriga möjligheter?
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Möt hav och skog med ARK56
Du väljer själv om du vill uppleva natur
och kultur till fots, med cykel, i kajak
eller med båt. Ett flertal nav knyter
samman lederna och erbjuder mat,
boende och upplevelser. Vid naven
kan du oftast byta färdsätt – hoppa på
skärgårdstrafiken, hyra en cykel eller
kajak eller snöra kängorna och vandra
vidare utefter den markerade leden.
Information om boende, uthyrning
av kajak och cykel, restauranger, naturupplevelser, kulturhistoria och en hel
massa annat hittar du i appen ARK56
www.ark56.se
Sommarkänsla på skärgårdsbåt
Under sommaren tar Kustlinjen dig
mellan Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. I Ronneby byter du alltid båt för
vidare resa eller stannar kvar ombord
för en returresa. Planera din tur på
www.blekingetrafiken.se
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Långt där ute ligger Gåsfeten
Om du är sjövan kan du ta dig till
Gåsfetens fyr som ligger på ett öde skär
i inloppet till Ronneby. Visste du att det
var här världens första AGA-fyr installerades? Tänk på att inte störa fågellivet
på ön. www.visitronneby.se

Tävlingsuppdrag
Hur många så kallade nav
binder samman lederna i
biosfärområdet, nav där du
kan byta färdsätt & övernatta?

Pedaltramp, dofter
och fågelkvitter...
Vad finns bakom
nästa krök?

Uppdrag Extra Allt
Åk minst två olika farkoster
för vatten i sommar?
Vi föreslår skärgårdsbåt,
kajak, SUP, eka eller
kanske en badmadrass!?

Uppdrag Extra Allt
Att kasta smörgås i strandkanten kan man ju bara inte låt bli.
Hur många skutt får du
i ditt bästa kast? Tävla
med kompisen!

33

Eriksberg

E22

Hällaryd

37

18
31

Väby

Hjälmseryd

27

Göljahult

34

Kinnen

Klåvben

15

13

18

Saxemara
9

22 22

Ekenäs

11

Se uppförstorad
karta nedan

38

Ronneby
bruk

14

24

Leråkra

23

Skumpamåla

25

31

Björkeryd

Liatorp

Kålfjärden

29

Förkärla

Fur

Spjutsbygd

Kvarnagården

Ärkilsmåla

Åbyholm

Nättraby

E22

Allatorp

Rödeby

Fridlevstad

Askunga

Gredeby

Johannishus

40

Listerby

31

26

Vång

Bråstorp

Tving

Loppetorp

St.Alljungen

28

Nävragöl

Holmsjö

Spetsamåla

Saleboda

Älmtamåla

Buskahult

Gnetteryd

Alnaryd
122

Måstad

Stora Mo

Boasjö

Alvarsmåla

Eringsboda

Mölleryd
Bohaga
Edestad

Kallinge

Listersjön

31

Lindet

Kolshult

31

Tolseboda

122

Ulvsmåla

Mjuamåla

Möljeryd

Ronneby

E22

Nässjön

Ettebro

36

Hjortseryd

Leryd

Hjorthålan

Backaryd

BräkneHoby
31

Hakarp

17

20

Röaby

Strångamåla

Sävsjömåla

31

35

Långsjöryd

Hallabro

Järnavik

12

Hjälmsa

19

31

Tjurkhult

Värmanshult

Hålabäck

Björkeryd

Tjärö

Åryd

Törneryd

Öllesjön

Långahall

Raskamåla

31

Halahult

Bökemåla

Stengölsmåla

120

Stora
Hensjön

Siggamåla

31

Öljehult

Belganet

Persgärde

29

27

Djuramåla

Tiken

ån
neby
Ron

Risatorp

7

1

32

6

Gyö

8

31

3

Ronneby
resecentrum

4
22

Ronneby
brunnspark

5

16

0

E22

9

500 m

14

21

40 Gö

1 km

22

30
40

24

27

Torkö

0

Lindö udde

5 km

ÖSTERSJÖN

Bollö

V.fjärden

10 km

Aspö

Tromtöfjärden

Tjurkö

Karlskrona

Nättraby

E22

Allatorp

Rödeby

Fridlevstad

Gredeby

Tromtö

29

Förkärla

Hasslö

Almö

Jordö

Kålfjärden
28

Björkeryd

Liatorp

Johannishus

40

Listerby

31

26

Vång

Kuggeboda

Leråkra

23

25

31

Mölleryd
Bohaga

Edestad

Aspan

11

30

Karön

37

22 22

Ekenäs
38

Ronneby
bruk

Se uppförstorad
karta nedan

Ronnebyfjärden

10

Påtorp

39

31

12

Saxemara

Hulta

15

Kallinge

Ronneby

E22

Nässjön

Dragsnäs

Ronneby

22

2

5

Väbynäs

Väby

Hjälmseryd

BräkneHoby
31

Hakarp

17

20

Röaby

Järnavik

12

Persborg

19

37

18

19

Hjälmsa

Tjärö

Grönaslätt

Lugnet

Matvik

Eriksberg

E22

Hällaryd

Åryd

Törneryd

Öllesjön

Långahall

Persgärde

reserverat för dig

40

En dag i skogen är reserverad för dig! Första parkett! Ögonen på skaft! Alla sinnen med
ut på turen. Lövskogskust, hagar, ekbackar, dalgångar och stora skogar bjuder in till
upplevelser på lättgångna leder. Många fina naturreservat finns i vår närhet.

Lär, njut och värna vår fina Blekingenatur
Missa inte
Gö, ett av Blekinges största och mest värdefulla
naturreservat. Lindö Udde om du vill skåda fågel.
Johannishus åsar med hagar och knotiga ekar.

Hitta hit
En fin guide med flera av Ronneby kommuns
naturreservat presenterade är Blekinge Utflyktsguide, www.lansstyrelsen.se/blekinge/besoksmal
sök Blekinge Utflyktsguide, som beskriver respektive område samt start- och målpunkter.
Du kan också hämta samma utflyktsguide på
Turistinformationen vid torget i Ronneby eller
på Medborgarservice i Stadshuset.

I Ronneby kommun finns det 40 unika områden
som skapats för att skydda känsliga arter och
naturtyper. Men de finns också för att vi ska
röra oss i dessa marker på ett enkelt sätt.
Naturreservat har markerade leder och information om flora och fauna vid start och mål.
Tillåtet & förbjudet, det varierar. Ha koll!
Varje naturereservat är unikt. Skyltarna på varje
naturreservats startpunkt upplyser dig om vad
som gäller just här, om vad man får göra och
inte göra. Det är ditt ansvar att följa de reglerna.
Var rädd om djur, blommor och blad. Och tänk
på att det du tar med hemifrån också ska följa
med tillbaka. Ha en riktigt skön tur!

ronneby.kommunguide.se

Välkommen till Ronneby Pastorat

Kyrkor &
Samfund

Besök våra kyrkor
Gilla oss på Facebook
facebook.com/ronnebypastorat
Titta in på vår hemsida
svenskakyrkan.se/ronneby
Ronneby pastorat
Kyrkogatan 24
Tfn 0457 - 178 50

Natur &
Miljö

Biosfärområde Blekinge Arkipelag
- ett hav av möjligheter!

HAR DU IDÉER ELLER VILL DU BLI MEDLEM?
KONTAKTA OSS!
TEL 070-63 22 545 eller info@blekingearkipelag.se

Läs mer på www.blekingearkipelag.se
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Ät gott &
Bo bra

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

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

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

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

Restaurang - Pizza - Kebab - Sallad - A la Carte

Tel
076-774
61 23
- Stationsv.
2,Söndag
Hallabro
Öppettider:
Fredag
12-20,
Lördag 14-20,
14-19
goldenthaihallabro.se
- Vi• Stängt:
finns på
Facebook
Dagens
12-15 (Endast Vardagar)
Måndag
- Torsdag
15/5 till 31/8 öppet: Onsdag-Söndag • stängt måndag-tisdag

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

Öppet:

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

www.dilkhush.se
Karlskronagatan 23 B
372 37 Ronneby

Tel. 0457-800 10

Riktnr 0457 om inget annat anges

Branschregister
ASFALTBELÄGGNINGAR

FÄRG - GOLV

KYRKOR OCH SAMFUND
Svenska kyrkan Ronneby

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

KARLSHAMN • OLOFSTRÖM • RONNEBY

NCC Industry AB

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

Colorama Ronneby Färg

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

CAMPING & KROG

GOLF

Järnaviks Camping & Järnaviks
Havskrog

Leråkra Golfklubb AB

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

FABRIKSFÖRSÄLJNING

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

KAKELUGNAR,
MURNING & KAKEL

Ronneby Bruk AB

Fastighetsbyrån Swedbank

Karlskronag. 15,
RONNEBY......................................... 160 30
www.fastighetsbyran.se/ronneby

Ronneby Brunnspark Vandrarhem och
B&B

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

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

RUMSUTHYRNING
Leråkra Golfklubb AB

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

VÅRDCENTRALER

Järnbruksv. 5, KALLINGE.................. 240 00
www.ronnebybruk.nu

FASTIGHETSBYRÅER

LOGI & KONFERENS

Sundbergs Kulturhantverk & Mureri

Staffansbygd 315,
HOLMSJÖ............................. 0706-20 14 28
sundbergskulturhantverk@gmail.com
www.sundbergskulturhantverk.se

Capio Citykliniken

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

Använd p-skiva och parkera gratis
i två timmar i Ronneby centrum!

Välkommen
till oss på
Fastighetsbyrån
i Ronneby
0457-160 30

Vårt vatten är inte oändligt!
- var sparsam -

Rikstäckande Bärgning & Bilassistans

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

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

www.alfalaval.com
metalcolour.com
26
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Besöksmål
& butiker

Fabriksförsäljning
Factory Sales

Välkommen till Ronnebys mysigaste bokcafe!

Restaurang & Gårdsbutik


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

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

www.ellensbokcafe.se

Aktivitet
& nöje
CENTRUMBIOGRAFEN I RONNEBY
BÄSTA FILMUPPLEVELSEN

ODR Total till hushåll

Besöksmål
& butiker

n

ige
pnar
Vi öp
i
n
12 ju

Utställningar & aktiviteter
Öppet april-november
Ekorrstigen i skogen
Ronneby Brunnspark
Gratis & roligt för alla!
0457-168 15
Kom in för att hitta ut!
www.naturumblekinge.se

Räntemåla Gård
Älgparken i Blekinge

Träffa våra älgar varje dag klockan 17.00 i sommar!
Öppet 12 juni - 15 augusti

Info@rantemala.nu
0708-200 888

www.rantemala.se

F Y N D A I F A B R I K S B O D E N!

DET ÄR VI SOM GÖR DE NYA LÄTTA GJUTJÄRNSPANNORNA

Här ﬁnner du:
Gjutjärnspannor & grytor,
Kokkärl i rossrii & koppar,
Skärbrädor i bok,
Knivar & knivblock,
Ståltermosar,
Kryddkvarnar m.m

ÖPPET:
Måndag - Fredag kl. 9-17
Veckorna 26-33
Lördagsöppet kl. 10 -14

Bräknevägen 37, 372 61 Bräkne Hoby
mairo.brakne.hoby

Järnbruksvägen 5 (Kallinge Företagscenter)
Tel. 0457-240 00
www.ronnebybruk.se

0703 570106

mairo.se

