
 

  
 

RONNEBY MARINA 

Ronnebys nya marina 
En knutpunkt  vid inloppet  till Ronneby stad. I Ronneby Marina möts lokal- 
invånare med semesterfrare för att njuta av områdets utbud av rekreation. 
Här skapas möjligheter  för  verksamheter som rör det moderna båt- och  
fritidslivet. Ställplatser  för husbilar och en besöksmarina lockar mer långväga  
gäster. Skärgårdsbåtarna knyter här samman Ronneby med Karlskrona och  
Karlshamn. Ta en tur ut i Ronneby skärgård eller in till centrum längs den   
fridfulla  Ronnebyån. Köp en ny båt eller rusta upp den gamla i den marina  
verkstaden. Se fskebåtarna lägga an vid Ronnebys fskehamn. Handla  färsk  
fsk, fka eller något hantverk i de trevliga sjöbodarna. På Ronneby Marina  
fnns alla  förutsättningar  för ett blomstrande besöks- och näringsliv. 

Mer info och kontaktuppgifter 
hittar du på ronnebyvaxer.se 

https://ronnebyvaxer.se


FAKTA RONNEBY MARINA 

Tillgänglig yta: 50 000 m2 

OMGIVNING 
Avstånd till  centrum: 3 km 
Företag i närheten:  1852, Marin Design 
Parkeringsmöjligheter: Goda 
Kommunikationer:  Buss samt båttrafk under sommaren 
Skyltläge: Utmärkt 

ÖVRIG INFORMATION 
Planbestämmelser: Del av Ronneby 27:1 
Plannummer: 313 

Om Ronneby  
Ronneby kommun är en plats rik på historia och visioner. Här arbetar  vi alla  
tillsammans.  Vi utbyter idéer, utvecklar  verksamheter inom näringslivet och 
gör investeringar i offentlig service. Här  fnns bra boende i olika miljöer, ut-
rymme för rekreation, kulturliv och en berikande fritid. Här ligger hållbarhet  
och miljö ständigt i fokus, med siktet inställt på att bli Sveriges första   
hållbara kommun. Här  fnns en plats för allt och alla. Nu satsar  vi för   
framtiden och skapar  Växtkraft i Ronneby kommun. 

Folkmängd kommun: 29 695 invånare 
Tätorter:  Ronneby, Backaryd, Belganet, Bräkne-Hoby, Eringsboda,   
Hallabro, Johannishus, Kallinge, Listerby, Saxemara 
Flygplatser:  Ronneby Airport, Köpenhamns fygplats  
Kastrup – 2,5 timmar 
Järnväg:  Blekinge Kustbana, anslutning till stambanan 
Vägar: E22, Rv 27 (Ronneby–Växjö) 
Infrastruktur/bredband:  Väl fungerande  
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