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Ronneby kommun har enligt SCBs senaste befolkningsmätning 28 697 invånare. Som politiker får jag
läsa många rapporter och en del statistik. Men få
siffror har varit så glädjande för mig som just denna;
28 697 ronnebybor.
När Ronneby växer så betyder det även ökade skatteintäkter och ett växande behov av till exempel nya bostäder, skolor och annan infrastruktur. Jag ser många
positiva signaler inte minst från våra lokala företagare.
I det första numret av vårt invånarmagasin Ronneby
kan du till exempel läsa om Mimou. Ett ronnebyföretag
som kammar hem priser i inredningsbranschen,
senast för en underbar tapet. Designad i Ronneby och
hållbart producerad i Asien.
Du kan även läsa om e-sport och hur ungdomar
tillsammans med lokala företagare omsätter sin
passion till framgångsrika events som till och med
blir världspremiär. Eller så följer du med oss på ett
hembesök i Saxemara. Det är den första platsen i
vår serie ”Hemma hos”, där vi framöver kommer att
besöka en ort i taget i vår underbara kommun. Vi får
följa med någon som gillar att visa upp sin bygd på
en helt vanlig dag.
Det är så mycket på gång just nu att vi behöver
stanna upp och klappa oss själva på axeln. För det
är bra saker som vi gör och ännu mer bra saker som
kommer att hända framöver. Efter en skön sommar
lägger vi i nästa växel. Så håll gärna utkik i brevlådan
i höst efter nästa nummer av invånarmagasinet
Ronneby och trevlig läsning idag.

Roger Fredriksson

Brunnsbadet SID 12-13

Båda fötterna i Brunnsparken SID 17

Prisbelönt design SID 7

4-5 SOMMARENS VERANDOR
Vi listar några av sommarens många besöksmål som är ett
måste för dig som gillar god mat, underhållning och umgänge.

6 VÄRLDSPREMIÄR FÖR E-SPORT

14 SPEED-DATING I SKOLAN

För första gången i Sverige, ja kanske till och med i världen,
direktsändes ett live-event från e-sportvärlden på en biograf i Ronneby.

Ronneby kommun testar nya och spännande metoder för
att locka nya medarbetare till skolans värld.

7 PRISBELÖNT DESIGN

15 NYANLÄNDA STARTAR FÖRETAG

Följ med oss bakom kulisserna hos Mimou och med Malin Karstensson
som är en framgångsrik, dubbelt prisbelönad designer.

Läs om SEFI -Starta Eget program för invandrare där deltagare
får en individuell hjälp med att komma vidare i sina ambitioner.

8 ORBIT ONE

15 HUNDRA NYSTARTSJOBB

Industrin är på gång och tar sig nya utryck i form av industri 4.0.
Läs om Orbit Ones syn på industrins framtid i Ronneby.

För att de nyanlända ska komma närmare arbetsmarknaden
satsar Ronneby på en modell som anses unik i landet.

9 AKTIVITETER FÖR ÄLDRE

16 PÅ GÅNG

Aktiviteter och inspiration är a och o för att våra äldre medborgare ska
må bra och inspirationsmentorer löser problem med personalbrist.

Vi har sammanställt intressanta nyheter och fakta om vad som
händer och vad som är på gång i vår härliga kommun.

10-11 HEMMA HOS JENNIE OTFORS

17 BÅDA FÖTTERNA I BRUNNSPARKEN

Jennie och familjen Otfors bjuder in oss till sitt hem och delar
med sig av sitt fantastiska Saxemara med riktig Bullerbykänsla.

Joakim Persson har lyckan att ha den vackraste parken som sin
arbetsplats och följa naturens skiftningar på nära håll.

12-13 MATILDA PÅ BRUNNSBADET

18-19 SOMMAREVENEMANG

Möt sommarjobbaren Matilda Gustafsson som tillsammans med sina
kollegor möter runt 72 000 badsugna gäster på Brunnsbadet varje sommar.

Se till att du har full koll på vad som händer i sommar.

Kommunstyrelsens ordförande
PS: Brunnsbadet har öppet idag, så ta med tidningen
dit och njut av sommaren på redigt ronnebysätt.

Utgivarinformation
Magasinet Ronneby ges ut av Ronneby kommun
för att ge information om vad som sker inom
kommunala och privata verksamheter. Magasinet
finns som en digitalversion på ronneby.se.
Copyright Ronneby kommun 2016
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Sommarens verandor
Nu är sommaren och lata dagar äntligen här. I Ronneby finns
många mötesplatser som passar utmärkt både soliga och regniga dagar.
Vi har listat sommarens verandor och berättar vad som gör
dem unika och varför de är värda att besök.

Café och matsal

Björketorps gård
MJÖLK OCH GLASS I EKOLOGISKA LASS
På familjegården Björketorp går cirka 300 mjölkkor och betar på obesprutade
ängar. Gården har blivit en mötesplats för folk från när och fjärran. Mjölk kan
handlas i automat sju dagar i veckan och dessutom säljs det kulglass under
hela sommarlovet. I den nyöppnade mjölkbutiken kan man även köpa ägg,
potatis och glass i paket alla årets dagar från kl. 8-20.
Björketorps gård har också blivit ett populärt utflyktsmål för skolbarn.
Ägaren Per Brunberg är en utmärkt pedagog. Han skapar positiva möten
med barn och ungdomar och ser det som en möjlighet för att fler ska våga
satsa på landsbygden. Samtidigt som barnen får veta var maten har sitt
ursprung och hur djuren har det.

MAT OCH UNDERHÅLLNING MITT I STAN

Café Mandeltårtan

Stämningen är nästan sakral när man stiger in i restaurangen.
I elva år har krögarna Åsa-Lena Svensson och Håkan Palmqvist
serverat mat och underhållning i just denna lokal mitt i stan.

ALLTID ÄKTA VARA
En sommarpärla stod det i Allt om Mat, en utmärkelse i White Guide för tredje
året i följd och nöjda gäster som ständigt kommer tillbaka. Angelica Ragnar
tar emot med sin duktiga personal till Café Mandeltårtan alldeles i närheten
av Brunnsparken.

Ronneby Café och matsal är ett välkänt begrepp och specialiteten
vid sidan om mat och dryck har med åren blivit musikunderhållning.
Ett samarbete med Ronneby Musikförening har gjort att det blir
levande musik åtminstone två kvällar i månaden. På tallriken serveras
så mycket närodlat som möjligt och i köket lägger man alltid ned lite
extra kärlek på maten.

Äggaboden

I bageriet bakom disken är det full aktivitet praktiskt taget dygnet runt.
- Det krävs, då vi gör allt själva och dessutom är vi mycket noga i vårt val av
råvaror. Nu engageras dessutom maken på heltid i företaget och det krävs när
man dessutom har 90 hotellbäddar att sköta om. Men det är en annan historia.

Riverside

EN MÖTESPLATS MITT I NATUREN

EN OAS MÅSTE MAN LETA SIG FRAM TILL

En av sommarens mer annorlunda verandor ligger i Gärestad by.
Här bjuder Anna-Lena och Peter Fransson in till en äkta lanthandel
med servering såväl utomhus som inomhus. På Äggaboden kan man
både äta och köpa med sig de närodlade råvarorna hem. Paret, som
utnämnts till Blekinges mest företagsamma, lovar att bjuda på en lång
rad överraskningar i sommar.

Besöksmålet Riverside intill Ronnebyån på gränsen till Småland har
blivit ett allt populärare utflyktsmål för såväl ronnebybor som turister.
Det senaste tillskottet till restaurangen är en utomhusscen där bland
annat Lars Sigfridsson kommer att uppträda den 5 juli.
Maten och naturen är dragplåstret. Här är det inte omöjligt att man
ser både älg och rådjur när man sitter och äter intill ån.
Riverside har öppet alla dagar utom måndagar juni-augusti och
helgerna under september och oktober.

Brunnsterrassen
MALLORCA LIGGER I BRUNNSPARKEN
”Det här ju precis som på Mallorca”. Så sa en gäst när han stod på
balkongen och blickade ut över badlandskapet på Ronneby Brunn.
Ledningen fick höra detta och vips byggdes terrassen ut, palmer och
parasoller införskaffades och mötesplatsen Brunnsterrassen var på god
väg att bli det begrepp den är idag.
Varje kväll från 1 juli till 13 augusti bjuds det på underhållning.
Oftast handlar det om populära coverband som får besökarna att ryckas
med i ett äkta medelhavstempo men det kommer också stora artister till
Terrassen såsom Markoolio, Samir&Victor och Diggiloo-gänget för att
nu nämna några.
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Villa Vassen och Karön
PÅ BÅDA SIDOR OM SUNDET
Väl skyltat och längst ut där Ronneby slutar i Ekenäs ligger Karöbryggan.
Under midsommarhelgen öppnar restaurangen och varje onsdag i juli bjuder
man på krogshow i samarbete med Ronneby Folkteater. Restaurangen är
öppen alla dagar hela sommaren.
Vill man ta sig ut till idylliska Karön så är där öppet fredagar och söndagar.
Fredagarna är vikt åt sommarklubben med räkfrossa och livemusik.
På söndagarna serveras söndagsmiddag och så bjuds det på Karövandringar.
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Dataspel är också sport
Bakom
kulisserna hos en
framgångsrik designer

V

i tar oss in genom en stor
aluminiumport som vikts
upp åt oss. I det gamla anrika
huset som sedan länge skattat
åt förgängelsen, utstrålas en
aura av inspiration.

E

Martin Johansson från Navigatorcentrum med idé- och initiativtagaren Mathias Nilsson

-sporten växer och att spela
dataspel har blivit en karriärväg. Professionella svenska
spelare åker jorden runt med
sina lagkamrater och deltar i
turneringar med stora prissummor. Tävlingarna avgörs i stora arenor inför tusentals åskådare och sänds via nätet till en miljonpublik.
Skulle det vara möjligt att arrangera ett liveevent någonstans i Ronneby från en sådan
stor turnering?
Absolut, tänkte Mathias Nilssons och gjorde
verklighet av sin idé.
För första gången någonsin i Sverige, ja
kanske till och med i världen, direktsändes i
april ett live-event från e-sportvärlden på en
biograf i Ronneby.
Den stora finalen i Counter-Strike – Global
Offensive avgjordes i USA och följdes live av
hängivna lokala gamers i den nästan fullsatta
Centrumbiografen. Visningen blev en succé
och fick stor medial uppmärksamhet.
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Det var Senad Sosa och Mathias Nilsson
som med hjälp av Kevin Månsson stod
bakom arrangemanget. Senad och Mathias
träffades på Kaoskompaniet där de förverkligade visningen genom sitt projekt
Cinema-Strike.

"Jag har själv upplevt att
man inte alltid passar in
överallt som en gamer."
En del i framgången är det goda samarbetet
med Centrumbiografens båda ägare som
gillar konceptet och ser fram emot fler
visningar. Med live- event från den växande
e-sportvärlden vill Mathias ge gamers möjlighet att träffa likasinnade.

- Jag har själv upplevt att man inte alltid
passar in överallt som en gamer. Idén är att
skapa en samlingsplats där e-sportintresserade kan träffas, umgås och kolla på e-sport,
säger Mathias.
I arbetet med eventet träffade Mathias vägledaren Martin Johansson på Navigatorcentrum som han nu samarbetar med för att
utveckla konceptet. Bland annat genom att
bygga upp en verksamhet kring CinemaStrike med visningar av även League of
Legends och Dota 2-matcher. De vill också
försöka sprida konceptet till fler biografer i
Sverige, ja kanske till och med i Norden.
- Vi ser fram emot att släppa fler nyheter kring
e-sport framöver, säger Mathias och Martin.

VAD ÄR E-SPORT?
E-sport eller elektronisk sport som det kallas är ett samlingsbegrepp för tävlingar som
utförs på datorer eller spelkonsoler. De tävlande spelar olika sorters datorspel mot varandra. Tävlingarna kan spelas via internet, via ett lokalt nätverk (LAN) eller med spelare som
samsas vid samma konsol.

Tre kvinnor och två män håller på med
ljussättning och möblering av sängkammarmiljöer. Det som till en början verkar aningen
kaotiskt blir snart ordning och mycket
intressant. Arbetet sker under mycket skratt
men också allvar. Arbetsledaren heter Malin
Karstensson och det är också hon som
svarat för designen.
Hennes medarbetare Anna Larsson och Anki
Johansson kommer med goda råd, flyttar en
möbel, arrangerar om några blommor, puffar
till kuddar och följer dirigenten – det vill säga
fotografens – råd in i minsta detalj.
Han är noga men Malin har fullt förtroende.
Inte så konstigt då de jobbat tillsammans i ett
kvarts sekel.
Malin är designer och det mesta av det hon
tar fram under varumärket Mimou säljs i
butiken Minta i Ronneby. Men inte bara där.
Tapeterna som alla är svensktillverkade finns

hos många färghandlare runt om i landet
och särskilt i Nordsjö-butiker där det i regel
finns en shop-in-shop med Mimous tapeter.
När vi besöker ateljén i Parkdala är det
tapeten Artisa Flower som fotograferas.
Det är den tredje Artisan-serien som ska
ut till butikerna senare i år.
Malin berättar att hon och hennes man åker
tre månader till Thailand varje år för att jobba.
Det krävs att hålla kontakter med tillverkare,
textilfärgare som enbart använder växter
med mera. Dessutom får hon inspiration till
sina mönster här. Lotus Lake är en vacker
tapet vars mönster växte fram just vid en sjö
utanför Bangkok.

Vinnare

Mayfair däremot växte fram precis som
ogräset på balkongen. Det blev en strikt
knippe ogräs som i multipler bildar ett
geografiskt mönster.
Samtliga miljöer fotograferas och blir till en
katalog som sedan lockar kunder att förändra och försköna sina hem. Att det ligger så
mycket arbete bakom och att allt skapas i
Ronneby och Bangkok av Malin Karstensson
var det kanske inte så många som visste.

Dubbelt prisbelönt design
Två gånger har Malin fått Elle Decorations pris för Sveriges Bästa Design.
2013 fick hon det för tapeten ”Origami” och i år för hela kollektionen Artisan II.
Årets tapet finns för övrigt uppsatt i turistbyråns rum på Ronneby Brunn.
NUMMER 1 | RONNEBY KOMMUN
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Industri 4.0 på gång

R

yktet om industrialiseringens
död är betydligt överdriven.
Det är snarare så att industrin
bara tar sig nya uttryck och
att varuproduktion utförd av
människor lär fortsätta för överskådlig tid
framöver. Vi har besökt Orbit One som för ett
drygt halvår sedan förvärvade konkurrenten
Flextronic i Ronneby, ett stenkast från den
egna fabriken.
Industriproduktion har funnits i Ronneby
och Kallinge i mer än 200 år. En av de stora
fabrikörerna var Malmösonen Frans Henrik
Kockum som i mitten av 1800-talet grundade
det som skulle bli Kockums Jernverk i
Kallinge och Kockums Emaljerverk i Ronneby.

"Med en fantastisk personal
och stor framtidstro ser vi
ljust på framtiden."

Generationer av ronnebybor har arbetat
och fått sin inkomst från Kockums och andra
industrier men för den nya generationen står
kanske inte ett jobb inom industrin högst
på önskelistan. Men det borde den göra,
åtminstone om man får tro de som jobbar
på Orbit One.
Vi har besökt Orbit One för att se lite närmare
på produktionen. Här finner vi medarbetare
som tagit sig från spelutbildningar rakt in i
produktionen. Programmerare är eftertraktade
och på Orbit One där både ingenjörer och
spelutvecklare arbetar är det högteknologi
som gäller.
Det pågår en ständig kompetensutveckling.
På Orbit One förvandlas cirka 40 000 artiklar
till runt 2 000 olika produkter. Alla beställda av
storföretag som Ericsson, Siemens, DeLaval,
Net Insight, Sensys Traffic med många flera.
Redan i entrén till den nya västra fabriken, den
som tidigare var Flextronic, möts man av en
fartkamera, en parkeringsautomat, datorer till
truckar mängder av utmärkelser som företaget
fått genom åren. VD Mats Johansson berättar
initierat om verksamheten och om det som nu
alltmer pekar mot Industri 4.0.
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STORT MILJÖENGAGEMANG
- Det handlar om automation och
digitalisering i praktiken.
Vilka möjligheter detta
tekniksprång innebär och
hur ett företag som Orbit One
agerar för att möta utvecklingen. Det handlar om nya
produktionsmetoder och
effektivare administration,
om digitalisering och
framför allt om hur våra
maskiner här i fabriken
i framtiden kommer
att kommunicera
med varandra.
Överhuvudtaget har
vi bara sett början på
denna utveckling, säger
Mats Johansson och det fina
i kråksången är att ett starkt
miljöengagemang driver denna
utveckling. Det finns säkert en
anledning att Europas ledande
industrination Tyskland, satsar mer
än två miljarder på att utveckla just
Industri 4.0.
Orbit One förvärvade Flextronics fabrik
i Ronneby november 2015. Redan från
start började en process där två företagskulturer skulle bli en. Allt var inte lätt enligt
Mats men idag ser det ljust ut.
- Bland det första vi gjorde var att arrangera
en julfest för all personal gemensamt.

Totalt är cirka 320 personer anställda i
Ronneby. Dessutom har man verksamhet i
Stockholm med 70 anställda, 140 i Polen
och ett 70-tal i Ryssland. Företaget närmar
sig miljarden i omsättning och är ett av
Ronnebys stora framtidsföretag.

Så mycket bättre för de äldre
Aktiviteter och inspiration är a och o för att
våra äldre medborgare ska må bra.
PEGASUS
En synnerligen lyckad och dessutom
uppmärksammad idé var att köpa in en
eldriven parcykel av märket Pegasus.
Följden av det första inköpet blev inköp av två
nya cyklar. Det fina i kråksången är att såväl
anhöriga som personal kan följa med våra
äldre ut på cykeläventyr med picknic eller
bara för att se sig om i naturen, säger
utvecklingssamordnare Elisabet Backström
på äldreförvaltningen. De två parcyklarna är
utplacerade i Backaryd, på Vidablick/
Ågårdsbo och på Ålycke.
TEATER FÖR ÄLDRE
I samarbete med Annie Gylling och Johan
Sturesson som driver projektet Teater för

äldre har nu äldreförvaltningen i Ronneby
adderat ytterligare en verksamhet. Enkelt
uttryckt så kommer Annie och Johan till de
boende i Ronneby och Bräkne-Hoby och har
sedan ett färdigt program. Under en termin
hålls fyra förberedande träffar där de äldre får
lära sig om teater. Terminen därefter är det
skarpt läge och då skrivs det pjäser, ofta med
de äldres erfarenheter som viktiga inslag, det
ska ordnas kostymer och regisseras. När allt
är klart blir det stor avslutning med just teater
för de äldre.
INSPIRATIONSMENTORER
Hur får man tag i ny personal och hur får man
unga människor att vilja satsa på vården?
Äldreförvaltningen har tillsammans med
Arbetsförmedlingen dragit igång ett projekt
där Frida Palmqvist och Katarina Ovesson

har utsetts till inspiratörer. De ser till så att undersköterskeelever välkomnas och tas emot
på bästa sätt ute på arbetsplatserna. Eleverna
ska känna att de är viktiga i omsorgen av de
äldre i Ronneby.
Satsningen har fungerat väldigt bra. Under
våren har fyra ungdomar haft sin praktik och
samtliga har nu sommarjobb. Dessutom är
fyra nyanlända på väg in i praktik.
- En av de stora fördelarna, förutom att vi
löser problem med personalbrist, är att även
övrig personal tycker att det här är bra. Det
blir också en form av inspiration för medarbetarna som gärna engagerar sig i projektet.
Nästan som en lärlingsplats med guldkant
för eleverna.
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M

ed en fantastisk utsikt över Saxemaraviken
sitter familjen Otfors på sin veranda och äter
frukost. Familjen Otfors, det vill säga mamma
Jennie, pappa Ola, barnen Texas 7 år och Zoe
2 år, har sitt hjärta just här i Saxemara.

Jennie och Ola träffades på lärarhögskolan i Kristianstad och fick
båda jobb i Blekinge, Jennie i Ronneby och Ola i Karlskrona. När
så huset de bor i blev tomt efter att Jennies morföräldrar gick bort
var det inget svårt val att välja bostad. Dessutom finns Jennies mor
och far i ett hus alldeles intill, en bror i ett annat grannhus och slutligen en morbror i ett tredje. Det är inte svårt att göra jämförelser
med Astrid Lindgrens idyll Bullerbyn.

a
m
Hemos
h

Jennie Otfors
NÄSTAN SOM BULLERBYN
FAST VID HAVET

Både Jennie och Ola är idrottslärare. Jennie är även engagerad
som ordförande i Samhällsföreningen. Naturen, havet och fritidssysselsättningar ligger högt på agendan. Det är just friheten att få leva
i och nära hav och skog som är avgörande.
Ola har ett förflutet som spelare i fotbollslaget Saxemara IF. Nu
är han tränare i klubben och sonen Texas har redan påbörjat sin
fotbollskarriär. Laget som är något av ett nav i byn med sina 500
invånare spelar numera sina hemmamatcher på Hejans idrottsplats.
Kanske är det just den egna hemmaplanen som har gjort att framgångarna kommit. När detta skrivs ligger laget i topp i division 4.

" Alla årstider har sin
charm och att få följa årstidsskiftningarna vid hav och skog
är en fantastisk ynnest."
Det är också viktigt att barnen trivs. Nu går båda i samma skola
fast på olika avdelningar. Till hösten börjar Texas ettan och det
enda orosmolnet som svävar över Saxemara är om skolan får
behålla sina årskurser 4-6 i framtiden. Här gick Jennie i skola och
skolan är i högsta grad en social mötesplats.
Saxemara är den perfekta idyllen att leva i. Här sker också en
generationsväxling vilket betyder att antalet barn ökar i byn. Det är
många lekkamrater som springer mellan husen.
För familjen är också det sociala umgänget med folk runt omkring
viktigt. Man behöver inte en pulserande storstad runt knuten utan
det räcker mycket väl med goda grannar och så har man ju även
Saxemaravarvet förstås.
Niklas Nyström som arrenderar detta av Blekinge museum har sett
till att det blir både båtbyggeri och annan varvsverksamhet och underhållning med dans på den utbyggda bryggan. Nyströms Brygga
är ett begrepp som många känner till idag. Saxemaravarvet är en
turistattraktion men också en mötesplats för Saxemaraborna.
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Alla årstider har sin charm och att få följa årstidsskiftningarna vid hav
och skog är en fantastisk ynnest. När isen lägger sig och bär är det
inte omöjligt att skridskorna sätts på och kursen styrs ut mot Funkön
för en korvgrillning i goda vänners lag.

Att bo och leva i Ronneby är fantastiskt. Här finns allt, säger Jennie
och vill inte byta det mot något. Att det är sju km in till stan ses inte
som ett hinder utan som en möjlighet. Mat handlas på Maxi på vägen
hem och avsaknaden av en närbutik känns därför inte så viktig.

Ola som har mindre än en halvtimme från sitt jobb ute på Rosenholm
kan inte annat än instämma. Det är rätt skönt att ha jobbet på lite
avstånd så kan man koncentrera sig på livskvaliteten här hemma i
Bullerbyn… förlåt Saxemara.
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Under ytan
Matilda på Brunnsbadet
MATILDA
GUSTAFSSON
ÅLDER: 24 år
BOR: Ronneby
AKTUELL:
Sommarjobbar som
badvakt och vaktmästare
på Brunnsbadet.
PÅ GÅNG:
Som nyanställd förskollärare
på Ronneby kommun till hösten.
GILLAR:
Havet och Ronneby skärgård är
det bästa jag vet.

U

nder juni juli augusti är sommarjobbaren Matilda Gustafsson där hon helst vill vara.
På Brunnsbadet som badvakt
och vaktmästare. Tillsammans
med sina kollegor möter hon runt 72 000
badsugna gäster varje sommar.
Varje år tar Ronneby kommun emot runt
fyrahundra sommarjobbare som är 18 år och
äldre. För många unga är det ett första steg
in på arbetsmarknaden. Så var det för Matilda
Gustafsson. Nu gör hon sin sjunde sommar på
Brunnsbadet som badvakt och vaktmästare.
Och hon stormtrivs på Brunnsbadet. Både
med jobbet och kollegorna.
- Vi är ett sammansvetsat team och vi har så
himla roligt ihop, säger hon.
Jobbet är händelserikt och Matilda tycker att
hon har vuxit av ansvaret.
- Det har utvecklat mig mycket som person.
Ibland kan det vara känsligt att som ung tjej
tillrättavisa och påminna barn och vuxna om

12
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de regler vi har för allas säkerhet. Men jag har
lärt mig att stå upp för det och inte backa.
Min chef Peter Nilsson lyfter och stöttar oss
ungdomar på ett jättebra sätt.

Värme, sol och inget regn. Våren har bjudit på de bästa Värme, sol och inget regn.
förutsättningarna att tvätta, skrapa och måla om poolerna.Våren har bjudit på de bästa
förutsättningarna att tvätta,
Det har gått åt 500 liter vit färg och 50 liter svart färg för att
fräscha upp 3000 kvadratmeter. För bästa glid har så klartskrapa och måla om poolerna.
Det har gått åt 500 liter vit färg
vattenrutschkanorna också polerats upp.
och 50 liter svart färg för att
fräscha upp 300 kubikmeter.
För bästa glid har så klart
vattenrutschkanorna också
polerats upp.

Att sommarjobbarna är viktiga och att deras
arbetsinsatser är uppskattade råder det ingen
tvekan om.
- Jag får så mycket energi från Matilda och de
andra sommarjobbarna. Med rätt uppbackning
lär de sig att komma i tid, ta ansvar och allt
vad det innebär med att ha ett jobb. De är väldigt duktiga och tar sitt jobb på största allvar,
säger Peter Nilsson, anläggningsansvarig.
Det finns en sak som Matilda förundras över
varje sommar.

"Vi är ett sammansvetsat team och vi har så
himla roligt ihop."

- Varför har inte föräldrar bättre uppsikt över
sina barn när de badar? Vi är badvakter inte
barnvakter. Vi försöker ha koll men man kan
inte förlita sig på oss. Även om barnet är
simkunnig kan allt hända. Ha alltid koll på
era barn - en olycka händer på ett ögonblick,
säger Matilda.
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Nyanlända startar företag

I

Ronneby har ett integrationsprojekt
initierats av näringslivskontoret som
går ut på att hjälpa nyanlända in i
den svenska företagsvärlden.

Projektledaren för SEFI -Starta Eget
program för invandrare, Mikael Espenkrona
har utarbetat ett program för nyanlända. Här
erbjuds deltagarna ett omfattande nätverk
av aktörer såsom Almi Invest, Coompanion,
Nyföretagarcentrum med flera.

Ej bearbetad. Bilder saknas. Imagebild tas fram av Rabadang

Speed-dating i skolan

H

ur gör man för att locka
nya medarbetare till skolans
värld?

I Ronneby kommun har man
testat speed-dating mellan
studenter och skolledarna. De båda kvalitetsansvariga inom utbildningsförvaltningen
Fredrika Ter-Borch Bjurek och Annika Forss
har utvecklat ett framgångsrikt upplägg.
Annika som ansvarar för förskola och
grundskola berättar att de bjöd in

14

RONNEBY KOMMUN | NUMMER 1

intresserade att få träffa skolledare på alla
nivåer. Var och en fick en kort stund med
rektorer och förskolechefer.
Samma kväll erbjöds micropresentationer.
Projektledare och lärare inom utbildningsförvaltningen berättade om lyckade projekt.
Dessa inspirationsföreläsningar varade i sju
minuter med möjlighet till eftersnack.
Ett 50-tal medarbetare i utbildningsförvaltningen engagerades denna kväll med så lyckat
resultat att det lär komma en uppföljning. Det

som kommer att skilja nästa träff från den
som ägde rum den 6 april är att man delar
upp i grupper så att förskolan får en grupp,
grundskolan en och gymnasiet slutligen
en. Av kommunens cirka 1000 anställda i
utbildningsförvaltningen finns det många som
skulle kunna dela med sig av sina erfarenheter under en micropresentation. Därför kan vi
tänka oss en fortsättning på detta och kanske
även involvera andra förvaltningar i processen, säger Annika Forss.

- Den största fördelen med vårt arbete är att
alla deltagare får individuell hjälp med att
komma vidare i sina ambitioner att få igång
företagandet. Det är naturligtvis viktigt med
språket, säger Mikael och menar att det
är oerhört viktigt att det talas svenska i så
många sammanhang som möjligt.
SEFI har kommit att bli modell för andra
aktörer som vill få igång verksamheter för
nyanlända. Projektet har gjorts möjligt tack
vare statliga pengar som man i Ronneby har
dedikerat till just detta.

Programmet som SEFI skapat bygger på en
åtta veckor lång kompetensutvärdering med
fördjupning. På Soft Centers etapp 1 får alla
tillgång till viktiga företagskontakter, det som
nu kallas Business Ronneby.

En viktig ingrediens i processen är deltagande från andra företagare. Att få kontakt med
verkligheten innebär att startsträckan blir
betydligt kortare.

Efter denna genomgång följer ytterligare två
åttaveckorsperioder som är mer individuellt
anpassade. Det är ju inte säkert att det blir
företagande utan det kan mycket väl bli

fortsatt utbildning eller anställning. Vad som
än sker så blir var och en tryggare i sina
framtida satsningar. En synergieffekt som ett
projekt av den här kalibern får är att även
andra nyanlända som ännu inte är i projektet
får information av sina landsmän och lär sig
att förstå att det finns verksamheter i deras
nya hemland som verkligen fungerar.

100 nystartsjobb - genvägen in i samhället
I samband med det kraftigt ökade
flyktingmottagandet bestämde sig
regeringen för att ge kommunerna extra
resurser för att kunna klara tillströmningen.
I Ronneby tog man denna utmaning
på allvar och drog igång projektet 100
nystartsjobb. En projektledare utsågs i form
av Rebecka Jirle. Vi har träffat henne på
kontoret i Kallbadsvillan i Brunnsparken.
- Det var lite tufft att få till 100 jobb på så
kort tid som stod till buds. Men vi antog
utmaningen och med många goda krafter
igång nådde vi målet redan efter tre månader, berättar Rebecka.
Modellen som Ronneby använt anses unik i
landet. Resultatet har inte låtit vänta på sig.
100 personer har fått anställning i

kommunen varav 50 i utbildningsförvaltningen. Många icke-svenska barn har
börjat för- och grundskola och när dessa
träffar vuxna som kan deras eget språk så
blir det dubbel vinst.

utvecklas språket och för varje dag som
går kommer de nyanlända närmare arbetsmarknaden. Projektet avslutas vid årsskiftet
och då är tanken att samtliga ska ha gjort
sig anställningsbara, alternativt oumbärliga.

"Vi antog utmaningen och
med många goda krafter
igång nådde vi målet redan
efter tre månader."

Avslutningsvis ska det påpekas att samtliga
i projektet har handplockats av arbetsgivarna, det har alltså varit något som kan
liknas vid ett normalt anställningsförfarande.
Kanske är det just det som
gör hela detta
projekt unikt.

Andra projekt som dragits igång är exempelvis ”röjarlaget” som ser till att röja upp
längs stigar och cykelvägar, Hultaleden och
på badplatser. Samtidigt som arbetet pågår

100 nyst
art s jobb!
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Joakim –
med båda fötterna
i Brunnsparken

HÅLL KOLL I BREVLÅDAN
Under takåsen – magasinet från Ronnebyhus
dimper ner i brevlådan hos alla hushåll innan
midsommar.
Trevlig läsning!

49 NYA FÖRETAG
Under årets fyra första månader har 49 nya
företag startats i Ronneby kommun.
Välkomna och lycka till!

Pluggstart efter sommarlovet
Njut av sommaren men kom ihåg att skolorna startar
igen måndagen den 15 augusti 2016.

NYA ETABLERINGAR LANDAR PÅ
VIGGENOMRÅDET
I augusti öppnar en biogasmack och i
september är det dags för Möbelmästarna i
Ronneby att slå upp portarna på Viggenområdet. Näringslivsutvecklingen går på högvarv och fler etableringar är aktuella under året.

Visste du att...
fram till 2020 behöver Ronneby
kommun anställa mer än 300
personer på grund av
pensionsavgångar?

VI SOM ÄLSKAR MAT
Ronneby kommun lyssnar på önskemålen från
sina matgäster och deras anhöriga. Nu skärps
kraven vid upphandling av kyckling i hopp om
svenskt kött. Kycklingen ska så klart även vara
färsk och av god kvalité.
Smaklig måltid!

RONNEBY VÄXER SÅ
DET KNAKAR

Under 2016 passerar vi
29 000-strecket.

49 år av hemlighetsmakeri

FYRFACKSSYSTEM FÖR
SOPOR PÅ GÅNG
Ronneby kommun tar steget som ett 30-tal
kommuner redan gjort – och låter hushåll i villa
och små flerbostadshus sortera sitt avfall i två
större kärl uppdelade i fyra fack var. Ett smidigt
sätt att redan vid fastigheten lägga matavfall,
brännbart, plastförpackningar,
pappersförpackningar,
Fyrfackstidningar, metallsystemet börjar
förpackningar, färgat
införas hösten
glas och ofärgat glas
på rätt plats.
2017.

E

tt paradis för trädgårdsintresserade
och ett praktfullt vardagsrum för
picknick, lek, motion och avkoppling. Oavsett årstid är Brunnsparken en välkomnande oas.
Möt Joakim Persson som har lyckan att ha den
vackraste parken som sin arbetsplats.
Hur är det att arbeta som trädgårdsmästare
och parkförman?

In i det sista är motivet på Ronnebys
älskade Tingshusplantering en väl
bevarad hemlighet.

Jag älskar mitt jobb. Att följa naturens skiftningar på nära håll och få sköta Brunnsparken är
en fröjd. Under mina löprundor i Brunnskogen
genom åren har jag alltid tänkt att jag skulle vilja
jobba här – och nu gör jag det!

Landskapsarkitekten ritar motivet och
två parkarbetare sköter planteringen.
Samma procedur varje år. Att gissa på
årets motiv under tiden som de 15 000
plantorna sätts ut i juni är populärt och
engagerar många.

"Det är häftigt att ha
daglig kontakt med naturen."
Vad är det bästa med ditt jobb?

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Hit går dina skattepengar

Det preliminära bokslutet för 2015 visar ett överskott på 17,1 miljoner kronor
för Ronneby kommun. Den totala omsättningen är 1 807 miljoner kronor.
Skola, vård och omsorg står för 85 procent av de kommunala avgifterna.

- Att jag får vara ute varje dag och att ingen dag
är den andra lik. Det är häftigt att ha daglig kontakt med naturen. Varje säsong har sin speciella
charm, under vår och sommar är det mycket

$

plantering medan det blir mer landskapsvård
under vinterhalvåret.
Brunnsparken är poppis och älskad av
många. Hur märks det?
- Vi får hela tiden respons på vad vi gör. Besökare kommer gärna fram och pratar och ställer
frågor om allt från trädgårdsskötsel till parkens
byggnader. Det är så klart fantastiskt kul och ger
mig mycket positiv energi. Men inga är så nyfikna
som förskolebarn. De är lika intresserade om jag
gräver en grop, planterar ett träd eller vattnar.
Du och dina kollegor finns numera på
Instagram. Berätta mer.
- Vi är stolta över vår Brunnspark och vill visa
upp den för allt och alla. Det är ett kul sätt att få
fler intresserade av vårt arbete och med bilder
visa vad som händer här – allt från plantering av
tusentals blommor på vårkanten till krattning av
grusgångar och rengöring av fontäner. En park
som ligger inbäddad i snö är lika magisk som
när knopparna på en hästkastanj spricker upp.

JOAKIM PERSSON
ÅLDER: 32 år
FÖDD: Karlskrona
BOR: Ronneby
AKTUELL:
Sedan november 2015 anställd
som trädgårdsmästare och parkförman i Ronneby Brunnspark.
OM MITT VAL AV YRKE:
Jag har alltid varit en naturmänniska och när jag för tio år sedan
kom in på en trädgårdsmästarutbildning föll allt på plats - då visste
jag att jag hamnat rätt.
FÅR MIG ATT MÅ BRA:
Naturen, träd, musik, vinylskivor,
att spela gitarr och löprundor i
skogsmiljö.

Följ oss på Instagram!
ronnebybrunnspark

Politik & Övrigt 3%
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Fritid & Kultur 5%
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Infrastruktur 7%

Individ & Familj 7%

Förskola 13%

Skola 30%

Vård & Omsorg 35%
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FACEBOOK.COM/VISITRONNEBY

2016

30 juni - 10 juli

RONNEBY SUMMER FESTIVAL

8-10 juli

TOSIA BONNADA’N
NOSTALGIA FESTIVAL
2 juli

29 juli

DIGGILOO 2016

Juni-aug

MUSIKKVÄLLAR I RONNEBY

LOPPMARKNAD SOMMARTEATER RONNEBY NU JULKUL&MARKNAD
April-oktober

Se hela årets program på visitronneby.se
RONNEBY TURISTINFORMATION, RONNEBY STADSBIBLIOTEK, KUNGSGATAN 35
TEL 0457-61 75 70, WWW.VISITRONNEBY.SE

1 juli – 6 augusti

17 september

3 december

Samarbete leder
till framgång
Du håller i din hand ett magasin som är gjort för dig.
Tidigare har vi informerat om kommunens verksamheter i
Commersen. Men nu väljer vi ett magasin.
Anledningen är enkel, det händer så mycket och vi har
så mycket mer att berätta om vad som sker såväl framför
som bakom kulisserna. Vi vill gärna berätta om privata och
kommunala verksamheter, om kortare och mer långsiktiga
projekt och kanske framför allt om en rad olika samarbeten.
Vi har en förhoppning om att få igång en dialog.
Magasinet är alltså ingen engångsföreteelse utan är tänkt
att komma ut tre till fyra gånger om året. Därför vill
vi gärna höra vad du tycker.
Dialogen med dig som invånare ska också ses som ett
första steg mot en mer interaktiv kommunikationsform i sociala medier. Detta lär vi återkomma till i kommande utgåvor.
Vi hoppas givetvis att du ska uppskatta magasinet och
kom som sagt gärna med tips om vad du skulle vilja läsa
om och kanske dela med dig av till övriga kommuninvånare.
Det är tillsammans som vi blir starkare och vårt främsta
verktyg för att lyckas stavas samarbete.
Trevlig läsning önskar vi på redaktionen.

tel. 0457-61 80 00, www.ronneby.se

Följ oss på:

