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Hela Sverige ska leva
Basen för Riksorganisationen Hela Sverige ska le-
vas verksamhet är de lokala utvecklingsgrupperna 
i hela landet och deras önskemål och behov.

För närvarande har Hela Sverige ska leva cirka    
5 000 lokala utvecklingsgrupper registrerade i vårt 
medlemsregister, liksom knappt femtio medlems-
organisationer.

Länsbygderåd
I samtliga län finns länsbygderåd som ger information, råd 
och stöd till grupperna, och som samordnar och driver ge-
mensamma frågor i länet. Länsbygderåden utses av de lo-
kala grupperna.

Kommunbygderåd
I många kommuner väljer de lokala grupperna att gå samman i kom-
munbygderåd för att gemensamt driva frågor. Det finns cirka hundra 
kommunbygderåd på olika håll i landet.

Ronneby Kommunbygderåd har 29 medlemmar bestående av

Byar - Föreningar
i Ronneby kommun

Hela Sverige ska leva anordnar 

Landsbygdsriksdag
vartannat år.

ORGANISATION
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KOMMUNBYGDERÅDET

Kommunbygderådet
Varför tillkom Kommunbygderådet och vad var bakgrunden?

Urbaniseringen

Industrialiseringen på 1800 talet skapade förutsättningar 
för stadens utveckling och rationalisering av landsbyg-
dens agrara näringar. Landsbygdens invånare fick arbete 
och flyttade till tätorterna.  Mer och mer livsmedel började 
tillverkas i stor skala. Denna urbanisering har fortsatt även 
sedan den digitala revolutionen började i slutet av 1900 
talet. Sveriges storstadsområden växer med en ofattbar 
hastighet. Storstockholms folkmängd ökar med ett Ronne-
by varje år. Det talas om förtätningens fördelar av många 
planerare som kommer ut från högskolor och universitet. 

Samtidigt finns en tendens i en annan riktning. Det finns 
en dröm att bo nära naturen och drömstället ligger på lan-
det. Att bo landet har också blivit mycket bekvämare och 
möjligt i och med den digitala revolutionen. Partipolitiken 
har också fått upp ögonen för dessa frågor. I enighet har 
den Landsbygdspolitiska utredningen lagt fram 70 punkter 
för att skapa ett mindre klyvt och rättvisare Sverige.

Hela Ronneby kommun ska leva!

Hur har detta påverkat 
Ronneby kommun, Stad 
och omgivande landsbygd?

Svaret är enkelt. Invånartalet har stått stilla ända 
fram till flyktingmottagandet för några år sedan 
med ökning i centralorten och minskning i om-
givande landsbygd. Genom hög medelålder 
och sviktande befolkningssiffror går omgivande 
landsbygd  mot en långsam avveckling. 

I början av 2000-talet började landsbygdens in-
vånare förstå att de måste ta saken i egna hän-
der. Länsbygderådet blev mer aktivt under Bengt 
Grönblads ledning. I Ronneby kommun började 
landsbygdens invånare utbyta erfarenheter och 
förstod att de hade ett gemensamt intresse av 
att samarbeta.  Man insåg alltmer vikten av att 
uppträda med gemensam kraft i diskussion om 
frågor som berör landsbygden med budskapet.

Öljehult

Kuggeboda

Möljeryd

Silpinge

Tjurkhult
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Kommunbygderådet
KOMMUNBYGDERÅDET

När och hur kom startskottet till bildande 
av Ronneby Kommunbygderåd och den första styrelsen. 

Den 18 april 2006  arrangerades i samarbete mellan Läns-
bygderådet med ordförande Bengt Grönblad och Bygd i 
Samverkan seminariet och utställningen ”Ung Energi” på 
Blekinge Folkhögskola i Bräkne-Hoby. Här deltog Gles-
bygdsverkets generaldirektör Kerstin Wallin, ordförande 
Åke Edin i organisationen för Hela Sverige ska leva, vice 
ordföranden i LRF´s Riks Elisabeth Gauffin med flera. 
Syftet var att visa upp Blekingsk aktivitet vad gäller lands-
bygdsutveckling för deltagare och media samt få en fin 
inramning till seminariet i form av en utställning. 

Detta födde tanken hos Bengt Grönblad Länsbygderådet, 
Ola Pagels Bygd i Samverkan och Jan Erik Ronneback 
Backaryds Samhällsförening att skapa ett Landsbygds-
centrum mitt i Blekinge i Thornska Villan i Bräkne-Hoby 
där Leader Blekinge, Coompanion ochHushållningssäll-
skapet fanns.  En förstudie finansierad av Leader Blekinge 
gjordes. Projektägare till denna blev Ronneby Kommun-
bygderåd, som bildades för denna uppgift. Tyvärr uppfyll-

Jan Erik Ronneback är kassör och bemannar 
Kommunbygderådets kontor i Reginalokalen.

des inte planerna men i stället skapades Blekinges första 
Kommunbygderåd, som fått stor betydelse för samverkan 
mellan olika utvecklingsgrupper på Ronneby landsbygd 
och Ronneby kommun.

Första styrelsen  - 2006

Ordförande: 
Carina Olsson Bygd i Samverkan och LRF:s kommun-
grupp
Vice ordförande: 
Nils Åke Byback Hallabro Samhällsförening
Kassör: 
Jan Erik Ronneback Backaryds Samhällsförening
Ledamöter: 
Jan Anders Swensson, Blekingepärlor,
Mats Paulsson, Eringsboda Samhällsförening

Milstolpar i Kommunbygderådets historia 

l Ronneby kommuns Landsbygdspolitiska handlingsprogram
l  Engagemanget för landsbygdskolorna med historiens största manifestationen i Ronneby
l Utvecklingsprojektet ”Hjärtats Fröjd”
l Projektet ”Vägen till Landsbygdsriksdagen”
l Insatser vid Landsbygdsriksdagens genomförande
l Skapande av Ronneby kommuns Landsbygdssamråd
l Anställningen av landsbygdssamordnare
l Förstudien Ronnebyslingorna – ett samarbete mellan Blomstrande Bygden och Ronneby  
             Kommunbygderåd
l Projektet LandsbygdsTV
l Delaktighet i fördelningen av Försköningsmiljonen och underhållspengarna

Reginalokalen där Kommunbygderådet har sin administration.
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KOMMUNBYGDERÅDET

Kommunbygderådet
Kommunbygderådet centralt i Landsbygdspolitiska programmet 

och projektet Hjärtats Fröjd

I partipolitisk enighet antogs redan 2008 det första Lands-
bygdspolitiska programmet i Ronneby kommun som se-
dan utvecklats och det program som nu gäller sträcker sig 
fram till år 2019. Genom treåriga projektet Hjärtats Fröjd, i 
vilket Ronneby Kommunbygderåd var samarbetspart, på-
börjades genomförandet av programmets intentioner.

Programmets fyra huvudområden är: Kulturvärden, Be-
folkningsutmaning, Kommunikation & Infrastruktur samt 
Lokalt inflytande.

Den utan tvekan viktigaste punkten av dessa fyra punkter 
är lokalt inflytande. Det har visat sig att det är viktigt för 
landsbygdens utveckling att de människor som bor och 
verkar utanför centralorten engagerar sig. I det Lands-
bygdspolitiska programmet pekas just på vikten av lokalt 
inflytande.  Därför är det en förutsättning  att samverkan  
skapas mellan  landsbygdens krafter i strategiska frågor,   
för att genom den kraft det skapar,  nå ambitionen att  

”Hela Ronneby kommun ska leva”. 

Utvecklingsprojektet ”Hjärtats Fröjd” och Kommunbygderådet
l Projektet skedde i samverkan med Ronneby kommunbygderåd och under projekttiden 
 fördjupades samarbetet mellan landsbygdens företrädare.
l Landsbygdssamrådet mejslades fram i projektet Hjärtats Fröjd.
l Studieresan till Gotland för att lära om utvecklingsbolag och stöd vid bildande av 
 Bräknebygden Utvecklingsbolag (SVB)
l Utvecklingsresan till Kalmar kommun, som blivit utsedd till årets landsbygdskommun
l Studieresan till Polen för att lära om landsbygdsutveckling i andra EU-länder
l Skapande av Landsbygdsmässan. Den första i Belganet. 
l Projektledare var Ebon Kajsajuntti

Landshövding Gunvor  Engström inviger den 
första landsbygdsmässan.

På studiebesök på utvecklingsbolaget Heligholm Utveckling AB. 
Vamlingbo Prästgård på södra Gotland. På bilden näringslivs-
chefen Region Gotland och Gotland kommun, Kenneth Mikaels-
son, Bo Nilsson och Ola Pagels.

Ronneby Kommunbygderåd och företagare på studieresa i 
Polen.
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KOMMUNBYGDERÅDET

Kommunbygderådet
Kommunbygderådet och Landsbygdsriksdagen

Vägen till Landsbygdsriksdagen genom 
Ronneby Kommunbygderåd

På Landsbygdsriksdagen i Lycksele år 2008, då Bygd i 
Samverkan genom Ingegerd Lindén mottog Postens pris 
som bästa utvecklingsgrupp i Sverige, väcktes tanken att 
arrangera en Landsbygdsriksdag i Blekinge.  Här spånade 
Ingegerd Lindén, Jan Erik Ronneback från Ronneby Kom-
munbygderåd och Bengt Grönblad och länsbygderådet m 
fl om att arrangera Landsbygdsriksdagen i Blekinge. Hem-
komna fortsatte tankarna att gro, vilket resulterade i att 
Länsbygderådet tog på sig att stå för arrangörskapet.    

l    Inbjöd till dialogmöte mellan projektledare Claes Beck-
lin, koordinator Ingemar Elofsson, Roger Fredriksson, 
Kenneth Mikaelsson och Kommunbygderådets represen-
tanter för genomförande av Landsbygdsriksdagen. 
l Politikerresan genom Ronneby Landsbygd och semi-
nariet ”Se Ronneby kommun med nya ögon” arrangerat av 
Ronneby Kommunbygderåd.
l En film om politikerresan gjordes av Mats Harrysson.
l   Planerade tre stycken bussresor på Ronneby lands-
bygd. 

Kenneth Michaelsson och Roland Gustavsson samspråkar 
under en paus vid bussfärden.

Flagghissning med ordförande I Hela Sverige ska leva.

Louise Lindén och Sissa Pagels öppnar dörren för näringslivs-
minister Annie Lööf till Ungdomsriksdagen.

Ronneby kommunbygderåds medverkan 
vid Landsbygdsriksdagen

l    Skapade en kraftfull funktionärsorganisation på Ron-
neby Brunn som svarade för vägvisning, parkering, hante-
ring garderob med hantering av bagage, och organiseran-
det av bussresorna i hela Blekinge. 
l Prydde hela Ronneby stad med Landsbygdsriksda-
gens flaggor genom Kommunbygderådet. Förhandlades 
fram och sattes upp av Jan Erik Ronneback och Ola Pa-
gels.
l Deltog vid flagghissning och presskonferens vid Ron-
neby Brunn. 
l Stödet till ungdomsprojektet Green Living Country med 
Sissa Pagels och Louise Lindén och den  alternativa  ung-
domsriksdagen som besöktes av näringslivsminister An-
nie Lööf.

Stopp och fika vid Tjurkhults bygdegård. 
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KOMMUNBYGDERÅDET

Kommunbygderådet

Landsbygdssamrådet

Utvecklingsarbetet för att få till stånd en framgångsrik 
dialog startade redan 2008 i projektet Hjärtats Fröjd, och 
sker idag till stor del via regelbundna möten i kommunens 
Landsbygdssamråd. Dialogen förstärktes ytterligare i 
samband med förberedelserna av ”Landsbygdsriksdagen; 
Hela Sverige ska leva” i Ronneby. Samarbetspartners i 
Landsbygdssamrådet är Ronneby kommunbygderåd, Ble-
kinge Pärlor, Blomstrande Bygden och Bygd i samverkan. 
Kommunens Landsbygdsutvecklare representerar den 
kommunala organisationen i Landsbygdssamrådet och 
samordnar arbetet i gruppen tillsammans med Ronneby 
Kommunbygderåd. 

l   Landsbygdssamrådet ska utveckla och diskutera stra-
tegier för måluppfyllelse av programmet
l   Landsbygdssamrådet ska stödja och stimulera lokala 
initiativ och byutveckling
l   Landsbygdssamrådet ska inbjuda till dialog med kom-
munens förvaltningar och politiker

Skapandet av Landsbygdssamrådet 
Anställning av Landsbygdsutvecklare

Anställning av Landsbygdsutvecklare,
en idé väckt av Kommunbygderådet

Alltsedan projektet Hjärtats Fröjd genomfördes har ett 
starkt önskemål från Kommunbygderådet varit att Ronne-
by kommun skulle anställa en landsbygdsutvecklare och 
att denna skulle vara nära anknuten till Kommunbygderå-
det och dess utvecklingsgrupper.  Mer än hälften av Ron-
nebys befolkning bor utanför centralorten. Genom bland 
annat Kommunbygderådets och starka krafter på lands-
bygden och Ronneby Kommuns positiva inställning an-
ställdes Ebon Kaisajunti som landsbygdsutvecklare 2016.

                                               Ebon Kajsajuntti
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KOMMUNBYGDERÅDET

Kommunbygderådet
Projekten Ronnebyslingorna och LandsbygdsTV 

initierade av Ronneby Kommunbygderåd

Förstudien Byaslingorna 
– ett samarbete mellan Blomstrande Byg-
den och Ronneby Kommunbygderåd.

Idén om att formulera ett förslag till projekt har sin bak-
grund i diskussion inom Kommunbygderådet hösten 2014. 
Ledamoten i Kommunbygderådet, Sven Strandberg, fram-
förde att landsbygden saknade mycket av det som var en 
självklarhet i staden vad gäller marknadsföring av sevärd-
heter och arrangemang.  I politisk enighet kom sedan en 
förstudie till vid namn Byaslingan.

I Slutrapporten, som föreslår 3 – 5 Ronnebyslingor i stäl-
let för en Byaslinga, skriver Sven Strandberg och dess 
medförfattare Roland Gustavsson och Bo Svensson ”att vi 
vill skapa ett nytt instrument för arbetet med landsbygds-
utveckling och turism. Vi menar att idag finns inga Ron-
nebyslingor. Det som finns idag inom besöksnäringen är 
enskilda företag, ideella och ekonomiska föreningar samt 
en intresserad och viktig kommun. Tanken är att mark-
nadsföra Ronnebyslingor som ett nytt marknadsbegrepp 
för hela Ronneby kommun.”

Projektet LandsbygdsTV

Precis som nämns ovan vad gäller förstudien Byasling-
orna har detta projekt sitt urspung  i marknadsföring av 
omlandet med dess byar utanför Ronneby centralort.

Alltmer turistupplevelser och arrangemang på landsbyg-
den utanför stadscentra har utvecklats under senare år. 
Ronneby landsbygd i Blekinge Sveriges Trädgård med 
dess tre trappsteg med skog, mellanbygd och skärgård är 
attraktivt för både besökare och bosättare.  

Före detta fritids- och kulturchefen Tommy Johansson 
väckte i Landsbygdssamrådet våren 2014 möjligheten att 
marknadsföra allt detta på TV-skärmar på välbesökta mö-
tesplatser. 

Projektet har till största delen sedan dess  drivits ideellt 
med hjälp av dokumentär och TV-filmaren Mats Harrys-
son som i snart fyra års tid varje månad producerat en 
TV-slinga om arrangemang, besöksmål och företag på 
landsbygden. Nu är det ansökt om ett Leaderprojekt med 
Ronneby kommun som projektägare och Ronneby Kom-
munbygderåd som samarbetspart för att utveckla Lands-
bygdsTV i större skala.  Ett genomförande av ovan före-
slagna Ronnebyslingor kan då marknadsföras på ett stort 
antal LandsbygdsTV-skärmar på olika platser i Ronneby 
kommun.

Mats Harrysson
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JOHANNISHUS
2014 Två anslagstavlor
2015 Bänkar placerade utanför Rydsgården
2016-2017 Plantering vid infart till Johannishus

Försköning

ÖLJEHULT 
Entrén till bygdegården har fått skärmtak, staket har reno-
verats, scenen har fått nytt tak, ytter- och innerväggar och 
isolering- allt uppgraderat med mycket eget arbete.      

KOMMUNBYGDERÅDET

I Landsbygdssamrådet väcktes år 2014 frågan om Ronne-
by Kommunbygderåd kunde vara med och fördela avsatta 
försköningsmedel till Ronneby Landsbygd. Redan under 
våren samma år träffade Jan Erik Ronneback och Ola Pa-
gels från Kommunbygderådet parkchefen Daniel Anders-
son för att hjälpa till med fördelningen av avsatta medel. 
Verksamheten är nu inne på sitt femte år och i Förskö-
ningsrådet representeras Kommunbygderådet av Sven 
Strandberg, Jan Erik Ronneback och Roland Gustavsson. 
För Ronneby kommun deltar nuvarande chef för Tekniska 
Förvaltningen Patrick Hellsberg. 

Kommunen har avsatt en miljon kronor per år i under-
hållsmedel för förskönande åtgärder på landsbygden.
Under föregående år tillkom 500 000 kronor i underhållsme-
del av försköningsåtgärder.  Detta har fått positiva effekter 
som kan nämnas.  De fördelade medlen under åren har 
betytt mycket för att hålla Landsbygdens byar attraktiva. 
Det har dessutom skapat intresse och engagemang för 
byarnas attraktion och utseende.

Kommunbygderådets delaktighet i fördelning av Ronneby kommuns försköningsme-
del och underhållsmedel till landsbygden
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BLEKINGEPÄRLOR 
Informationskylt i Hjortsberga. 

BRÄKNE-HOBY
Svenmanska parken.

Försköning

SAXEMARA 
Bastuflotte

KOMMUNBYGDERÅDET

BELGANET
Stor, rejäl parkering iordningställd utanför Bräknegården 
samt julbelysning.

11.



KOMMUNBYGDERÅDET 

Styrelse

Kommunbygderådet är ett forum 

l   För landsbygdens samhälls- och utvecklingsföreningar där dessa kan presentera utvecklingsförslag.
l   Att stödja dess medlemmar i samhällsfrågor som berör landsbygden.
l   För landsbygden där Kommunbygderådets medlemmar gemensamt med kraft kan uttrycka sina förslag till Ron- 
      neby kommun i skrivelser och yttrande i frågor som berör landsbygden.

Ronneby kommuns ska i samverkan med av landsbygden utsedda representanter i 
Landsbygdssamrådet arbeta för att Landsbygdspolitiska programmet och dess hand-
lingsplaner uppfylls. 

Detta innebär: 
l   Ronneby kommun ska enligt det Landsbygdspolitiska programmet och dess handlingsplan i Landsbygdssamrådet  
      där representanter för Kommunbygderådet; Blekingepärlor, Blomstrande Bygden och Bygd i Samverkan ingår till 
      sammans med Ronneby kommuns landsbygdsutvecklare diskutera och utveckla strategier för måluppfyllelse av  
      programmet. 
l   I Landsbygdspolitiska programmets handlingsplan för perioden 2016  - 2019 står det att Landsbygdssamrådet ska  
      ta till vara landsbygdens intressen, önskningar och vilja
l   Detta innebär att Landsbygdssamrådet har möjlighet att föreslå att viktiga frågor som byutveckling och lokala initia
      tiv utreds.
l   Landsbygdspolitiska programmet består också av en handlingsplan. Detta innebär också att Landsbygdssamrådet  
      också har möjlighet att framlägga förslag för att konkretisera denna handlingsplan.

Ekonomi 
Ronneby Kommunbygderåd erhåller årligen ett 
ekonomiskt bidrag av Ronneby kommun för verksamheten.

Del av styrelsen samlad. 
Från vänster: 
Jan-Erik Ronneback Backaryd, 
Bo Carlsson Eringsboda, 
Kerstin Björklund Belganet, 
Mats Paulsson Eringsboda, 
Helena Carlberg/Andersson 
Johannishus, 
Jenny Fredriksson Hallabro, 
Tommy Kalmteg Öljehult, 
Bo Svensson Saxemara, 
Ted Johansson Kuggeboda, 
Hans Magnér Hjortahammar.

Saknas på bilden
Sven Strandberg, 
Roland Gustavsson, 
Anders Wikander

KOMUNBYGDERÅDET 
Ordförande: Mats Paulsson Eringsboda 0709-40 18 59
paulsson.mats@outlook.com
Kassör: Jan-Erik Ronneback 0707-74 31 72
ronneback@blomstrandebygden.se
Sekreterare: Ted Johansson 0701-10 54 12
tedrj49@gmail.com
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Backaryd

BACKARYDS SAMHÄLLSFÖRENING
www.backaryd.se
Box 175, Reginavägen 7, 370 11 Backaryd
Ordförande: Ellinor Andersson 0705-56 21 68
ellinor.andersson@tarkett.com
Kassör: Jan-Erik Ronneback 0707-743172
ronneback@blomstrandebygden.se
Sekreterare: Tina Eriksson 0763-27 79 55
tina.eriksson@ronneby.se

Backaryd ligger 18 km norr om Ronneby  utmed Riksväg 
27 där vägarna delar sig åt både norr öster och väster. Här 
finns en bra ICA-affär med tillhörande  bensinförsäljning 
och verkstad. Mitt emot ligger en Restaurang och Pizzeria 
med bra lunchservering. Turiststugan vid ICA affären ger 
turister och besökande information om vad trakten bjuder 
av upplevelse och sevärdheter.

Skörjesjön är den badplats som Backaryds samhällsför-
ening har skött med bidrag från Ronneby kommun. Fören-
ingen är stolt över att ha en så fin badplats. Isrinken som 
anlades för ca 55 år sedan är vid gynnsamma väderleks-
förhållande en tillgång för såväl barn som vuxna . 

Backaryds kyrka med en unik klockstapel som är byggd 
1799 ligger stolt mitt i byn.

Backaryds samhällsförening  vill göra det möjligt att 
anordna fritidsaktiviteter för gammal som ung för trivseln 
i samhället. Samtidigt håller föreningen kontakten med 
myndigheter och andra organisationer för bästa möjliga 
service.

Samhällsföreningen försöker  få till stånd mer husbyggen 
i samhället. Det finns bra områden  nära byn som skulle 
kunna bli ett fantastiskt fint bostadsområde  med kvällssol 
över en glittrande sjö.

Samhällsföreningen äger och sköter Regina Lokalen som 
används för föreningens arrangemang och möten. Loka-
len uthyres också till olika föreningar och för privata till-
ställningar. Reginalokalen har nyligen genomgått en stor 
renovering utvändigt och nu återstår en del renovering 
invändigt.

Bredband som i det närmaste är inkopplat i Backaryds 
samhälle, det återstår vissa områden i utkanten av byn.

Föreningen arrangerar en vårmarknad och en höstmark-
nad sedan 37 år tillbaka. Startade redan 1980 och har 
varit den huvudsakliga inkomsten för föreningen, förutom 
medlemsavgiften och bidrag från Ronneby Kommun.

KOMMUNBYGDERÅDET - BYARNA

Backaryd har ett större företag Nordic Vehicle Karrosse-
riverken U-Lift och Ydreskåp med tillsammans ca 130 an-
ställda. Här tillverkas skolbussar och andra servicefordon.

Pahnes textil ett gammalt och välkänt företag som är kung-
lig hovleverantör och som tillverkar i huvudsak strumpor  
för medicinsk  användning. Förutom dessa företag finns 
bland annat snickeri, bilverkstad, rörmokeriföretag, bygg-
tjänst, flera serviceföretag samt lantbruk.

En bygd i utveckling - mitt i Sveriges Trädgård

Skörjesjön

Reginalokalen
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BELGANETS
SAMHÄLLSFÖRENING

Ordförande: Kerstin Björklund 
0708 830937, 0457-452181
kerstin.belganet@telia.com

Sekreterare/kassör: 
Eva-Lott Jönsson 
070 3238146, 0457-452133
eva-lott.jonsson@telia.com

www.belganet.nu

Belganet
Belganet är en aktiv by i Bräkneåns dal-
gång. Den trevliga landsbygdskaraktären 
förstärks av får som går på bete, den mor-
gonpigge kan också njuta av tuppen som 
gal en morgonserenad ,vilket ger starten 
på dagen högre livskvalitet än väckning 
av den digitala klockan!

Belganet är en mindre ort i norra delen av Ronneby kom-
mun. Avståndet till Ronneby respektive Karlshamn är 3 
mil. Tingsryd ligger cirka 2 mil norrut. Det bor ungefär 200 
personer här. 

Belganet är en populär plats att bo på. Förutom oss per-
manentboende så är det ett ökande antal fritidsboende 
som hittar sitt fritidsparadis i dessa trakter. 

Ett femtontal små-/enmansföretag präglar orten och 
Bräkneån har i alla tider haft stor betydelse för orten 
och dess utveckling med exempelvis kvarnar, sågverk, 
spiksmedjor, utvinning av vattenkraft med mera. 

Natur- och kulturvärdena har även idag den största be-
tydelse vad gäller besöksnäring och allmän attraktion. 
Bland övriga populära utflyktsmål märks också den idyl-
liska badplatsen vid Lilla Galtsjön, en varggrop, vandrings-
leder liksom möjligheten att företa cykelutflykter åt olika 
håll inte minst till grannbyarna Stengölsmåla, Hålabäck, 
Gummagölsmåla, Öljehult med flera platser. En informa-
tionsstuga mitt i byn ger aktuell information om vad som 
händer i trakten.

Aktiviteter
Samhällsföreningen är aktiv och driver bland annat en 
bygdegård. I utbudet hittar man regelbundna kulturaktivi-
teter främst teaterföreställningar men också danskurser, 
Valborgsmässoeld och julgransplundring för små och sto-
ra barn. 

ÖPPET HUS i slutet av november varje år då fabrikerna har 
öppet för försäljning, företagsmässa och andra varierande 
aktiviteter lockar många besökare från när och fjärran. 
Traditionell midsommarfest äger varje midsommarafton 
rum vid badplatsen vid Lilla Galtsjön. I Danshallen ordnas 
var fjortonde dag danskväll. Vildmarkscaféet svarar för att 
man kan få sej en kopp kaffe eller stilla sin hunger med 
en god middag i lantlig och skoglig miljö. Sommartid finns 
det också en trevlig gårdsbutik som erbjuder lokalproduce-
rade grönsaker och bär med mera.

Som ett resultat av samarbete med Ronneby kommun kan 
man numera njuta av en promenad utefter Bräkneån mitt i 
Belganet. Denna promenadslinga ”Ågången” är belyst un-
der den mörka delen av dygnet. Detta goda samarbete har 
också resulterat i att bidrag beviljats för iordningställande 
av parkeringen vid bygdegården liksom bidrag till uppskat-
tad julbelysning.

14.



Bräkne-Hoby

BYGD I SAMVERKAN: Ola Pagels 0705-52 55 36
h.o.pagels@gmail.com 
braknebygden@gmail.com

BRÄKNETRAMPEN: Ingegerd Linden 0733-67 03 67
braknetrampen@gmail.com
BRÄKNE BYAFEST: Bengt Johansson 0709-11 19 70
sopebengt@telia.com

www.brakne-hoby.se
www.braknetrampen.se
www.braknebyafest.se

KOMMUNBYGDERÅDET - BYARNA

Mitt i hjärtat av Sveriges Trädgård

Bräkne-Hoby med dess omland benämnt 
Bräknebygden är numera känt som 
l Bygden där det händer saker
l   där man samverkar och hjälps åt
l   där man bryr sig om varandra
l   där stigarna är upptrampade
l   där man upplever saker
l   som engagerar sig i samhällsfrågor
l   där man tar saker i egna händer 
     och där det andas optimism
l   där man engagerat sig för  integration.
l   där man ser möjligheter och 
     inte problem
Bräkne-Hoby socken, som vi numera benämner Bräkne-
bygden, har cirka 3 000 invånare. Hälften i byn och hälften 
i dess omland. 

Här finns Bräkneåns Dalgång och Järnaviks Skärgård, 
områden som är nationellt skyddsvärda.

Här finns fyra skolor: Hobyskolan, Naturbruksgymnasiet, 
Folkhögskolan och Sjöarpsskolan.

Här finns en väl utbyggd service  med en av Blekinges 
bästa landsbygdbutiker. 

Här finns Bräknebygden Utvecklingsbolag och kreativa fö-
retagare.

Här finns Arkivcentrum med Blekingearkivet, Ronneby 
kommunarkiv, och SVAR-enheten späckade med historia.

Här stannar tågen en gång i timmen. Här finns Bräkne-
Hoby trafikplats vid E 22.

Här arrangeras Naturbruksdagar med kosläpp, Bräkne-
trampen, Möte med våren, Uterock, Nationaldagsfirande 
Bräkne Byafest, Skörde- och Växtmarknad, musikkvällar,   
konstutställningar med jämna mellanrum i Kulturhuset och 
mycket mer.

Informationsplatsen vid avfarten från E22

Blekinge Folkhögskola

Bräkne Byafest

Bräknetrampen
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Eringsboda

ERINGSBODA SAMHÄLLSFÖRENING
Ordförande: Claes Wiberg, 0708-88 71 48
claes48wiberg@gmail.com
Kassör: Ulla-Britt Svensson, @0706-69 01 92
ullabella@telia.com
Sekreterare: Jan-Owe Kullenbert, 0705-59 33 35
jokullenbert@telia.com

www.eringsboda.nu

Oavsett var du befinner dig i livet, finner 
du ett passande boende i Eringsboda. 
Det finns flerfamiljshus, villor och äldre-
boende. 
Eringsboda är en livskraftig by på lands-
bygden, där du erbjuds ett bra boende till 
överkomliga priser. Fiberkabel finns fram-
draget till samtliga fastigheter i byn.  

Eringsboda i Blekinge finner du i norr invid smålandsgrän-
sen. Du hälsas välkommen med skyltar som talar om var 
du kan hitta mer information, www.eringsboda.nu. I post-
området 37017 bor cirka 800 personer. 

Vi vill framhålla vår förskola och skola – med god gemen-
skap i en härlig miljö och med Blekinges bästa skolgård! 
Här finns också en fantastisk fin fritidsgård med ett fullt 
utrustat musikhus. Med närheten till flera större tätorter är 
samhällsföreningens motto, att vill man bo bra och nära, 
väljer man sydöstra Sveriges mittpunkt. I Eringsboda finns 
den närservice som behövs för ett bekvämt boende. Det 
finns en servicebutik, bensinstation, idrottsförening, fri-
sör och ett danspalats (Eringsboda Brunn). Här finns en 
stor samlingslokal, Byahuset. Ett fint trygghetsboende, 
distriktssköterskemottagning och räddningstjänst ger in-
vånarna trygghet.

Samhällsföreningen är aktiv,  man driver försköningspro-
jekt med syfte att lyfta Eringsboda samhälle, till exempel 
finns i byn en skulpturpark. Nya projekt är på gång. 
Föreningen har ansökt om att anlägga ett promenadstråk 
runt sjön mitt i centrala Eringsboda. Man har också för av-
sikt att anordna en rastplats för dem som passerar Erings-
boda. Samverkan är viktigt för landsbygdsutveckling och 
därför är föreningen med i olika nätverk, såsom Blomst-
rande Bygden (företagarförening) och kommunbygderå-
det. Ronneby kommun har utsett Eringsboda till att bli en 
servicepunkt.  
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Hallabro

HALLABRO SAMHÄLLSFÖRENING
Ordförande: Anders Lund, 0735-00 32 81
hallabro77@gmail.com
Kassör: Adam Elheim 0457-45 11 70 (hem), 
0455-911 67 (arbete), 0709-77 06 66
adamel2006@hotmail.com
Sekreterare: Carl Johnsson
0457-45 11 14, 0768-58 52 21
carl.johnsson87@icloud

www.hallabro.org

Hallabro, mitt i den blomstrande bygden. 
har en stor del av tätortens fördelar, sam-
tidigt som man har gemenskapen och 
tryggheten i en växande landsbygd. 

I Hallabro finns något för alla. Här finns förskola, fritids, 
skola, bibliotek, distriktsköterska, hemtjänst, thai-restau-
rang, brandstation, idrottsplats, återvinningsstation, fina 
lantliga promenadstråk och mycket mer. 

För den som vill engagera sig i olika föreningar finns det 
en uppsjö av föreningar som väntar på just dig. Här finns 
SPF, Samhällsförening, Idrottsförening, Hembygdsföre-
ning, Kultur i byarna, LRF och olika politiska föreningar. 

Bor man i Hallabro har man nära till mycket. I intill liggande 
byar finns det lanthandel, pizzeria, bygghandel och med en 
kort bilfärd når man både Ronneby och Tingsryd. Det finns 
utmärkta pendlingsmöjligheter med buss, tåg och flyg.

KOMMUNBYGDERÅDET - BYARNA

En by där alla vill bo

Förskolan

Vannslätten
Lekplatsen
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Hjorthålan

UTVANDRARNAS VÄG
Ordförande: Dieter Dinkel
Hjorthålans Camping & Stugby/Kafé
0457-45 50 31
info@hjorthalan.se
Kassör: Jan-Erik Ronneback
0457-45 01 33, 0707-74 31 72
Sekreterare: Kristina Lind, 
Ateljé Vidagård, 0478-23011

www.hjorthalan.se

Orten mellan Backaryd och Eringsboda 
ligger intill den till sjö uppdämda Ronne-
byån och har sina rötter under vattenytan 
som höjdes 1949 till nuvarande nivå. En 
liten ö bär sägnen om Viktor Karlsson, 
som vägrade intill sista minuten att fly de 
stigande vattenmassorna, men fick ge sig 
efter att ha fått blöta fötter när han klev ur 
sängen. 

Det gångna livet har uppstått i ny form vid sjökanten - 
framförallt på sommaren, när kaféet och campingen tar 
emot sina gäster. Här betar fåren lungt i sin hage, barnen 
följer stenlabyrintens spår och besökarna gläds åt små 
stenskulpturer lite varstans, somliga försöker sig själva på 
att skapa lite konst utav naturens resurser och så erbjuder 
yogakurser rekreation i samklang med omgivningen.  
   
Från tidigt på våren till sent på hösten befolkar fiskarena 
sjön, paddlar kanotisterna nerför ån och vandrarna och  
cyklisterna följer stigarna i skogen och längs vattnet. 

Att landsbygden i denna trakt inte dör ut, tar många före-
ningar hand om: 
Fiskevårdsområdesföreningen ser till att gös och gädda 
har det gott och bygdeföreningen sköter om friluftscenen 
på ”Gläntan” och arrangerar årligen en dragspelstämma, 
där medverkande infinner sig från hela Sydsverige. Även 
Svenska kyrkan håller friluftsgudtjänst där och platsen går 
att hyra för evenemang. ”Skogstokig”-vimplarna hänvi-
sar till en sammanslutning av landsbygdsverksamheter i 

Ronneby och Karlskrona Kommun som 
årligen håller öppet hus den 6 juni. ”Vild-
marksleden” och ”Utvandrarnas Väg” 
passerar förbi här och presenterar natur 
och kultur, nutid och historia med inlevel-
se och engagemang.

”En stillsam rabatt i Sveriges Trädgård”

16.
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Johannishus

JOHANNISHUS SAMHÄLLSFÖRENING
Ordförande: Åke Nilsson, 0703-184587
akenilsson1@bredband.net
Kassör: Ulla Johansson, 0708-336451
ullajsson062@gmail.com
Sekreterare: Terttu Kullberg, 0708-723714
terttukullberg@hotmail.com

www.johannishus.se   

Johannishus är den vänliga byn med god 
tillgång till service. Byn är belägen i ur-
åldrig kulturbygd och med naturen inpå 
knuten. Här finns ett lugnt och trivsamt 
boende med lagom pendlingsavstånd till 
både Ronneby och Karlskrona. 

Att både skola och förskolor finns i byn gör Johannishus 
attraktivt för barnfamiljer. Skolan är en F-6 skola, vackert 
belägen i en ekbacke med en skolbyggnad från 1833. För-
skolan består av två olika hus med samanlagt 5 avdel-
ningar. 

Här finns också ett rikt föreningsliv så som Johannishus 
ryttarförening, Johannishus sportklubb, Hjortsberga natur- 
och kulturförening, Blekingepärlor, Johannishus sportskyt-
teklubb, PRO Listerby-Johannishus. Johannishus sam-
hällsförening arrangerar årligen en valborgsmässofest för 
hela byn vid Rydsgården och föreningen disponerar och 

sköter Rydsgården, som hyrs ut för en rimlig penning till 
såväl föreningar som privatpersoner. På Rydsgården finns 
också en aktiv fritidsgård och Johannishus Sportklubbs 
anläggning Ryd är en spontanidrottsplats för byinvånarna, 
när inte säsongens träning och fotbollsmatcher pågår. 

Här finns också vård- och omsorgsboendet Ålycke, som 
planeras renoveras inom kort. ICA Nära i Johannishus hål-
ler öppet alla dagar och erbjuder även post- och apoteks-
ombud. En obemannad bensinstation finna att tillgå och 
Handelsträdgården Plantriket är väl värt ett besök. 

Busslinjen går ett fåtal turer ut till Listerby med anslutnings-
bussar till Ronneby och Karlskrona. En gång- och cykel-
bana är efter många års väntan äntligen på väg att byggas 
under 2018 mellan Johannishus och E22 Listerby.

Grevefamiljen Wachtmeiser har sitt boende i vackra Jo-
hannishus slott med omnejd. Runt om Johannsihus finns 
många fina naturreservat med fantastiska strövområden, 
bl a Listersjöarna, där det finns möjlighet att följa Blekin-
geleden.

Hjortsberga kyrka anses vara en av Blekinges äldsta, då 
vissa drag tyder på att den är äldre än från 1200-talet. En 
vacker klockstapel tillhör kyrkan och ligger på andra sidan 
vägen i anslutning till Hjortsberga gravfält som är det bäst 
bevarade av landskapets gravfält med flertal gravar bl a 
skeppsättningar och en kvinnograv.

I Johannishus trivs vi gott - i både koja och slott

KOMMUNBYGDERÅDET - BYARNA

Klocksatapeln i Hjortsberga

Johannishus slott

Stationshuset i Johannishus 
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Kuggebodahalvön är ett kustnära, natur-
skönt område med flera fina badplatser. 
Området ger också möjligheter till ett brett 
friluftsliv i form av promenader, bad, fiske 
m.m.

Halvön har c:a 300 fasta hushåll och många sommarhus. 
En hel del barnfamiljer har flyttat hit på senare år. Boende-
formen är hus och sommarstugor.

Förskola saknas, finns i Listerby.
Skola finns i malpåse till eleverna i Listerby.

Fritidsaktiviteter är sol, bad, fiske, naturupplevelser, båtliv, 
fågelskådning, tillgång till bra cykelvägar. Lindö udde för 
fågelskådning. Fina badplatser finns på Gökalv i Millegar-
ne och i Kuggeboda, gästhamn på Gö.

Äldreboende finns på Ålycke i Johannishus, annars bor 
man hemma med hjälp av hemtjänsten. Närmaste sjuk-
vård finns i Ronneby.

Närmaste butik är ICA Nära i Johannishus som också är 
ombud för post, apotek,och systembolaget.
Bibliotek finns i Listerby.

Kuggebodahalvöns samhällsförening bedriver verksam-
het av olika slag: Konst-och hantverksutställning i juli, tea-
ter och musikunderhållning 4-5 gånger per år, studiecirklar 
m.m. Samlingslokalen Byahuset kan medlemmarna hyra 
för privata arrangemang.

Bussförbindelser morgon och kväll anpassat efter skolor-
nas tider Skolbuss till Listerby.

Företag i byggbranschen finns här, även lantbruk, Ronne-
by Havscamping samt uppfödning av hästar i Millegarne.

KUGGEBODAHALVÖNS SAMHÄLLSFÖRENING
Ordförande: Jonas Karlsson 0734-34 29 11
jonas.karlsson@kockums.se
Kassör: Inger Sahlin 0709-68 66 83
sahlin.inger@gmail.com
Sekreterare: Ted Johansson 0457-301 94, 0701-10 54 12
tedrj49@gmail.com

Facebook: Kuggebodahalvöns samhällsförening
Uppsättning av informationstavla vid Korsanäs

Avslutning av Cykelfesten på badplatsen i Kuggeboda.

Badplatsen

Kuggeboda Byahus
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Listerby

LISTERBY VÄG- OCH SAMHÄLLSFÖRENING
Ordförande: Dennis Enhagen 0701-452938 
dennis.enhagen@telia.com
Kassör: Emil Numminen 0709 859119
Sekreterare: Martin Andersson 0733 67 38 67

KOMMUNBYGDERÅDET - BYARNA

Slättanäs båtklubb.

Nationaldagsfirande vid Hjortahammar skola, som hembygdsföreningen håller sedan 2012. 21.

Listerby Väg- och Samhällsförening har 
en viktig funktion att fylla, nämligen att föra 
samhällets talan och driva på beslutsfat-
tarna i kommunen för att uppnå de krav 
och önskemål som Listerbyborna har. Gi-
vetvis vill vi också öka gemenskapen och 
trivseln i byn.
 
Nu har Listerby förskola fått grön flagg och skolan byggts 
om. MEN vi saknar fortfarande en idrottshall/allaktivitets-
hus. Något som bland annat kan lösa en del problem med 
fritidsaktiviteter för våra barn och ungdomar, men även för 
våra äldre.
 
Alla bybor är hjärtligt välkomna att delta aktivt för att driva 
Listerby framåt. Det kan vara att delta i föreningens arbete 
med att sköta Slättanäs badplats, eller röjning av prome-
nadlederna eller varför inte gå med i styrelsen?

Har du förslag på verksamheter och aktiviteter?
Skicka dessa till dennis.enhagen@telia.com eller kontakta 
någon i Listerby Väg- och Samhällsföre-nings styrelse.

Fler Listerbybor är välkomna att engagera sig i samhällets 
framtid och utveckling!
 
Utöver samhällsföreningen finns även Listerby Idrotts-
klubb, Listerby Tennisklubb (som på vintern bedriver 
innebandyspel), Listerby-Förkärla Hembygdsförening och 
Slättanäs Båtklubb
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Möljeryd

MÖLJERYDS HEMBYGDSFÖRENING

Ordförande:Yngve Berggren 
Kassör: Ingrid Ekvall
Sekreterare:Johanna Harrysson

anne.be55@hotmail.com

http://www.bygdegardarna.se/moljerydshem/

Den naturliga samlingspunkten i Mölje-
ryd är Hembygdsgården. Den nuvarande 
byggnaden började byggas 1951 och har 
senare blivit tillbyggd med nytt kök, större 
samlingslokal och handikappanpassning. 

Fastigheten sköts av medlemmarna i Möljeryds Hem-
bygdsförening. Föreningen ordnar olika aktiviteter, dit alla 
är välkomna. Bland aktiviteterna kan nämnas kulturaftnar 
med teater alternativt musikunderhållning, dansaftnar, jul-
fest som riktar sig till barnen och valborgsmässofirande. 
Höjdpunkten är den årligen återkommande loppisen i au-
gusti då upp emot 500 personer brukar komma till byn.

I byn finns en kyrka sedan sent 1800-tal. Den byggdes 
ursprungligen som kombinerad kyrka och skola men blev 
senare en renodlad kyrka. Till kyrkan finns en fristående 
klockstapel.

Möljeryds läge nära försvaret gör att ny bostadsbyggna-
tion kraftigt begränsas. Området fyller dock en betydelse-
full funktion som friluftsområde. I byn ligger Mållsjön med 
sin välbesökta badplats.

Väster om Möljeryd ligger Karlsnäsgården som har blivit 
ett friluftscenter med elljusspår, ledsystem, skidspår och 
en aktiv orienteringsklubb. 

Öster om Möljeryd i Gammalstorp ligger ytterligare ett fri-
luftscentrum med Skogsstyrelsens friluftsgård Skogsgår-
den och dess ledsystem. Söder om Möljeryd i anslutning 
till Listersjöarna ligger Storemosse som är en av Blekinges 
största myrar. Delar av mossen har använts som torvtäkt, 
vilket satt spår i landskapet.

I byn finns 2 hägn för uppfödning av dovvilt. Till det ena 
hägnet finns även slakteri med tillverkning och försäljning 
av hjortkött, stekar och rökta produkter.
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Saxemara
Saxemara samhällsförening verkar för 
att medlemmarnas intresse tillvaratas i 
syfte att främja byns utveckling och fram-
tid. Föreningen vill vara länk mellan med-
lemmarna och Ronneby kommun samt 
kommunbygderådet. Vi verkar även för 
samarbete med andra aktörer i samhäl-
let såsom Saxemara båtvarv, Saxemara 
båtklubb samt Saxemara IF. 

Saxemara har ca 400 fastigheter, med flera sommarhus. I 
centrum av byn hittar vi Kyrkan och mittemot ligger skolan 
med barn från förskolan till åk 6. 

I byn finns även två badstränder som vi är mycket stolta 
över och som drar många besökare varje sommar. I an-
slutning till stränderna ligger även en husvagnscamping. 

Saxemara båtvarv har även fått ett uppsving sedan nya 
arrendatorn Niklas Nyström tog över för ett par år sedan. 

Några av de punkter samhällsföreningen har arbetat med 
senaste åren är:

*Anordnar traditionsenligt varje år valborgsfirande på 
Saxemara badstrand med utdelning av Saxemara barn-
fond till alla nyfödda inom föreningen.

*För en aktiv dialog med Ronneby miljöteknik angående 
fiberutbyggnaden i byn.

*Arrangerar julbelysning vid Saxemara skola/förskola samt 
julstjärna i samarbete med Niklas Brygga vid Saxemara 
Båtvarv i Saxemaraviken. 

*Aktiv i dialogen kring de nya centralskolorna i Ronneby 
och hotet mot vår Saxemaraskola för att kunna behålla en 
levande landsbygd. 

* Från Saxemara Varvet utgår allt arbete med Gripshun-
den strax norr om Ekön.

Det senaste projekt föreningen har genomfört i byn är att 
bygga en bastuflotte tillsammans med Niklas Nyström vid 
Saxemara båtvarv med hjälp av försköningspengar. Bas-
tuflotten invigdes i oktober och alla boende samt gäster 
till Ronneby Kommun är mer än välkomna att avnjuta en 
avslappnade stund i värmen.  

KOMMUNBYGDERÅDET - BYARNA

   SAXEMARA MED FLERA BYARS 
   SAMHÄLLSFÖRENING
   Ordförande: Jennie Otfors 0733-56 22 21
   jennieotfors@hotmailcom
   Kassör: Carina Andersson 0733-17 04 22
   carinaandersson@ronneby.se 
   Sekreterare: Eva Erlandsson 0731-588077
   evaerlandsson5@gmail.com 

   http://infosaxemara.blogspot.se/



KOMMUNBYGDERÅDET - BYARNA

Silpinge

10B2665 IOGT-NTO GNISTAN SILPINGE
Ordförare: Yngve Svensson, 0709-301819, pys@iogt.se
Sekreterare: Gerd Hansson, 0457-411 24
roy.gerd@blixtmail.se 
Kassör: Agneta Magnusson, 0457-410 75 
agneta.e.a.magnusson@gmail.com

10J2665 JUNIS GNISTAN SILPINGE
Ordförande: Herrman Petersson 0733-606469
herman.ehp@gmail.com
Sekreterare Linda Svensson 0703-085995 
linda.silpinge@blixtmail.se
Kassör: Agneta Magnusson 0457-410 75 
agneta.e.a.magnusson@gmail.com

http://idrottonline.se/FIFGnistan-Friidrott/
http://blekinge.junis.org/dbpage.aspx?PageNr=28

Det är dock relativt nära både till Ronneby och Bräkne-
Hoby, om man skulle vilja åka en tur med tåg och till Kal-
linge om man vill flyga. Bussen stannar på 27-an så man 
kan ta sig både till Småland och huvudorten. 

Skogarna på höjderna runtom med lövskog nära byn och 
ån och bördiga åkrar i byn bildar ett perfekt klimat att bo 
i. Kallt nog på vintern, varmt och mer vindstilla på vår och 
höst än vid havet.  En by man helst inte lämnar utan gör 
som många ”återvändare” kommer tillbaka med erfaren-
heter från världen, vilket är väldigt trevligt.

Föreningen Silpinge IOGT-NTO, som funnits sedan 1933 
centralt i byn med lokalen Gnistan har mycket aktivitet. Här 
finns en stor modern bygdegård med olika verksamheter, 
bordtennis, gillesdanser, familjefester, fredagskafé, studie-
cirklar, junisverksamhet, disco för de yngre, Brännboll på 
sommaren. Föreningen samarbetar med friidrottsförening-
en FIF Gnistan med Silpingeloppet och Silpingeklassikern 
, som är ett motionsarrangemang 11 gånger per år. 

Lokalen används även av Silpinge Ideella Miljöhusföre-
ning som startades för att förenkla sophanteringen i ett 
egenbyggt Miljöhus. För det fick man Ronneby kommuns 
miljöpris som omvandlades till en grillplats. 

Silpinge Ideella Fiberförening har sett till att lokalen och 
byn med omnejd (från Vermansmåla i norr till Sörby i sö-
der) nu har ett fungerande fibernät. På tomten finns en 
lekplats och en grillplats som är fri att använda för alla. 

Mitt i byn ligger Kurran, en vattensamling som används för 
skridskoåkning när vädret tillåter. Vierydsån rinner genom 
byn och förbi 2 kvarnar, där idag en del av kraften blir till 
el.

Silpinge är en by i Ronneby kommun, mitt i Sveriges trädgård. Många små vägar 
möts i byn men ligger ändå avskilt från de stora. Det gör att det blir tyst och möjligt att 
lyssna på fåglarna.  
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Öljehult
Öljehult den lilla byn i nordvästra hörnet 
av Ronneby kommun, där man bor för att 
man alltid gjort det, eller för att man väljer 
en plats som är så nära naturen att man 
känner det när man vaknar. 

Vi har nära till allt, enda skillnaden mot Stockholm är att 
kollektivtrafiken och fiberutbyggnaden saknas.  Vi arbetar 
för att få till lösningar på det. 

Kyrkan har sin givna plats mitt i byn. Byns bygdegård är 
samlingsplatsen i byn och där bedrivs en verksamhet - 
Pingis och Pyssel - dit alla är välkomna. Vid höstavslut-
ningen kom 45 barn och 25 vuxna.

Kulturarbetet skall även ha sin plats, inte bara i stan och 
därför samarbetar vi med kringliggande samhällen för att 
kunna arrangera teater, föreläsningar och musikföreställ-
ningar. 

Ronnebys Grönstrukturplan och” försköningspengar” plus 
mycket ideellt arbete har bidragit till att stärka samman-
hållningen i byn, vilket gör att vi stolta kan visa upp vårt 
samhälle både för boende och besökare. Några exempel. 
Ombyggnad av vildmarksleden vid Båtasjön till cykelväg  
genom byn, ny trappa vid sjön, ny bro över Lillån på vår 
promenadslinga och siktröjning  utmed vägen mot kyrkan. 

Vi har även fått försköningspengar till bygdegården. En-
trén har fått skärmtak, staket har renoverats, scenen har 
fått har fått nytt tak, ytter- och innerväggar och isolering - 
allt uppgraderat med mycket eget arbete.       

ÖLJEHULTS BYGDEGÅRD
Ordföranade: Tommy Kalmteg  
0457-45 31 25, 0706-95 82 09
tokafastigheter@hotmail.se
Kassör: Elna Johansson 
0457-45 31 25, 0763-74 77 56
elna.oljehult@hotmail.se
Sekreterare: Magnus Olofsson
0457-45 31 31, 0721-72 81 13
magnus.ebbamala@mail.se

KOMMUNBYGDERÅDET - BYARNA
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Blomstrande Bygdens ska verka för utveck-
ling genom att samla krafter och engage-
mang som medlemmarna erbjuder.

Blomstrande Bygden har ca 100 medlemmar, allt 
ifrån enmansföretag som Belgeslunds Träslöjd till det 
största i regionen Nordic Vehicle som i det syssel-
sätter närmare 100 personer.
Totalt finns det 705 företag registrerade i de norra 
kommundelarna som sysselsätter ca: 2045 personer 
vilket motsvarar 2,9/ företag

Föreningen ska vara behjälplig med att marknadsfö-
ra medlemmarna. Detta görs bl.a. genom olika mäss-
sor såsom Landsbygdsmässan i Eringsboda, Öppet 

Blomstrande Bygden

Hus i Belganet och Ronneby Nu. Samt vara en länk 
mellan Ronneby kommun, Arbetsförmedlingen och 
Länsstyrelsen för att informera och vara behjälplig 
med att förmedla dess aktiviteter.

Blomstrande Bygden jobbar aktivt med att öka turis-
men på landsbygden och bedriver därför även olika 
projekt, bl.a. Integration på landsbygden, Byaslingan 
mm. Blekinge Vildmarksled ägs och sköts av Blomst-
rande Bygden där kan man vandra, cykla eller rida 
utmed Bräkneån genom de lugna och slingrande 
vägarna över till Ronnebyån. Stanna till vid forsande 
vatten och ta del av sagolika miljöer, Lyssna på sko-
gens ljud, plocka en handfull bär och bara njuta.

DEN BLOMSTRANDE BYGDEN EK. FÖR.
Ordförande: Sven Strandberg 0723-09 47 38
sven.strandberg@hotmail.se
Kassör: Britt Runcrantz 0731-54 05 25
britt@blomstrandebygden.se
Sekreterare: Louise Axelsson 0733-28 24 29
louise@bolistbelganet.com

www.blomstrandebygden.se
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Bygd i Samverkan
BRÄKNE-HOBY

BRÄKNE-HOBY - BYGD I SAMVERKAN
Ordförande: Ola Pagels 0705-52 55 36
h.o.pagels@gmail.com 
Sekreterare: Cecilia Broad Tel?
cecilia.broad@ltblekinge.se
och Erika van Buxhoeveden 0708-68 53 79
ekabux@yahoo.se
Kassör: Gerd Nielsen 0738-28 68 05
gerd.nielsen@telia.com

braknebygden@gmail.com
www.brakne-hoby.se

KOMMUNBYGDERÅDET - PARAPLYORGANISATIONER

Historia
Bygd i Samverkan bildades år 1999 
som Byn på Nätet. Efter några år 
in på 2000 talet bytte föreningen 
namn till Bygd i Samverkan. 
Föreningen utnämndes år 2007 av 
Hela Sverige ska leva till bästa 
utvecklingsgrupp i Sverige och  har 
under sin verksamhetstid bedrivit 
ett stort antal utvecklingsprojekt. 

Syfte
Bygd i Samverkan  ska arbeta för att 
skapa bättre framtidsförutsättningar för 
Bräknebygden. Syftet att verka för bygden 
är den starkaste drivkraften för alla som 
engagerar sig i föreningens aktivitetsgrupper.

Verksamhet  
Föreningen är en samverkansförening och har 18 stycken 
föreningar som medlemmar. Bygd i samverkan har genom 
arbetsmarknadsprojekt aktivt kunnat stödja dessa fören-
ingar i form av arbetsinsatser.   Vid senaste årsmötet togs 
beslut att föreningen även kan ha personliga medlemmar 
för de som är aktiva och gör en insats i föreningen. 

Bygd i Samverkan har sedan bildandet aktivt arbetat med 
samhällsfrågor och djupt engagerat sig i dessa frågor. Det-
ta har väckt respekt både när det misslyckats och lyckats. 
Senaste åren har Bygd i Samverkan djupt engagerat sig 
i integrationsarbetet, Folkhögskolans framtid, Bibliotekets 
kvarvarande i bygdens gamla sparbank- och kommunhus 
samt utveckling av detta till kulturhus och besökspark. 

Bygd i Samverkan har också mycket framgångsrikt skapat 
stora arrangemang som Bräknetrampen, Byafesten och 
Cykelturistveckan samt genom professor Roland Gustavs-
son och Helena Mellkvist Sveriges Lantbruksuniversitet 
skapat värdefulla  kontakter med forskningen inom områ-
dena landsbygds- och landskapsutveckling.

Bräknebygdens Kulturhus.   
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Bolagets affärside är att skapa hållbar till-
växt i Ronneby kommuns västra kommun-
del genom att utveckla befintligt närings-
liv, attrahera nya företag och verka för ett 
positivt näringslivsklimat. Bolagets uppgift 
är att skapa en attraktiv plats i Bräknebyg-
den för företagsetableringar boende och 
turism. Bräknebygden AB (svb) är ett bo-
lag med ideellt syfte, nämligen att vara en 
motor för bygdens utveckling. 

Bakgrund   
Under flera år fördes diskussioner mellan Hoby Företa-
garförening och Bygd i Samverkan om att starta ett ut-
vecklingsbolag. Detta ledde fram till att man under 2011 
startade arbetet med bildandet av ett utvecklingsbolag 
i Bräkne-Hoby. En arbetsgrupp bildades som arbetade 
med frågan. I arbetsgruppen ingick Bo Nilsson, Joachim 
Persson och Annika Nilsson från Hoby Företagarförening, 
Ola Pagels  Bygd i Samverkan, Ingmar Eliasson  ELIAS i 
Blekinge AB samt Per-Olof Lundgren, Allbox AB. Arbets-
gruppen hade ett flertal möten där bl.a Ronneby kommuns 
kommunalråd Roger Fredriksson och Kenneth Michaels-
son medverkade vid ett par tillfällen. Detta resulterade i att 
Hoby Företagarförening tillsammans med Bygd i Samver-
kan bildade utvecklingsbolaget Bräknebygden AB (svb). 
Bolaget har ett aktiekapital på 50.000 kr och ägdes från 
början med 50% vardera av de båda föreningarna. 

Bräknebygden AB (svb)

BRÄKNEBYGDEN AB (SVB)
Styrelse
Joachim Persson 0708-80 81 01
Annika Nilsson 0709-54 84 53
Jon Lindqvist 0739-08 80 04
Tonny Wahnström 0706-35 66 85
Håkan Mattisson 0708-17 81 01

Ekonomi-administration-styrelse
Gunilla Ohlsson 0457-47 00 19, 0734-15 67 32
info@braknebygdenab.se

www.braknebygdenab.se

Genom denna konstruktion skapade Hoby Företagarför-
ening tillsammans med Bygd i Samverkan ett företag som 
hela bygden står bakom, dels bygdens företag och dels 
bygdens föreningar. Bolaget registrerades på Bolagsver-
ket den 2 nov 2011.
Under 2013 beslutades att Hoby Företagarförening skulle 
stå som ensam ägare och Bygd i Samverkan löstes ut.

EU-projekt och andra frågor som vi arbetat med i utveck-
lingsbolaget är att,
- tillsammans med Ronneby Miljöteknik fortsatt arbete med 
förberedelser för anläggning av
  kommunalt vatten och avlopp till Järnavik. 
- frukostmöten till vilka företag o organisationer inbjuds.
- medverkat i en arbetsgrupp som förbereder anläggning 
av bredband till norra Bräkne-Hoby.
- medverkat på företagsmässan ”Ronneby Nu”. 
- utbildningar

Företagshotell
Under 2013 förvärvade Hoby Företagarförening genom 
BBAB, fastigheten Hoby 6:69, (g:a läkarstationen i Bräk-
ne-Hoby), Parkvägen 11. Fastigheten använda dels i den 
egna verksamheten och dels som som kontor/företagsho-
tell. I fastigheten finns nio kontorslokaler för uthyrning.
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Blekingepärlor är en ideell fören-
ing för konstnärer, konsthantver-
kare och småföretagare på Ronneby 
kommuns landsbygd. Vi vill med oli-
ka medel visa upp vår vackra lands-
bygd med alla möjligheter till upple-
velser och sevärdheter.

I samband med olika arrangemang visar medlem-
marna upp sina verksamheter och produkter både 
hemma och vid olika samlingspunkter som till ex-
empel Björketorps Gård, Hjortahammars skola, Äg-
gaboden, Torkö Café, Byahuset i Kuggeboda med 
flera. De har blivit populära utflyktsmål där man 
kan njuta av hembakat, god konst och hantverk till 
försäljning. 

Hjortahammars gravfält.

Vi ser också en viktig uppgift i att lyfta fram våra 
unika natur- och kulturvärden. Forntida färdvägar i 
nord-sydlig och öst- västlig riktning har mötts här 
och gjort trakten till ett rikt handelscentrum. Detta 
visar sig bland annat i fem medeltida kyrkor och en 
mängd fasta fornlämningar och nedgrävda skatter 
från vikingatiden och ännu äldre. Kommunen är 
helt enkelt ett eldorado för arkeologer och andra 
historiskt intresserade! 

Blekingepärlor

                                   
                                             
Blekingepärlor har i olika samman-
hang samarbetat med Blekinge mu-
seum för att visa upp våra unika 
sevärdheter. Vi har hjälpt till med 
insamlingen av medel till konserve-
ring av Gribshunden och i samarbete 
med kyrkan har vi arrangerat en per-
manent utställning i kyrkstallarna i 
Hjortsberga om utgrävningarna och 
fynden av Guldgubbarna i Västra 
Vång. 

Blekinge Museum och Naturum har 
medverkat med föreläsningar och  
visningar. Natur- och kulturvandring-
ar som har varit mycket uppskattade 
arrangemang i Blekingepärlors regi.

BLEKINGEPÄRLOR
Ordförande: Kerstin Magnér
0457-35079, 0733-337580
kermag@live.se, magner@hemgjort.nu 
Kassör: Ted Johansson 0457-301 94, 0701-10 54 12
tedrj@gmail.com
Sekreterare: Inger Karlsson 0703-83 41 73
inger.efraimsson@telia.com

www.blekingeparlor.se

Gribshunden

KOMMUNBYGDERÅDET - PARAPLYORGANISATIONER
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KOMMUNBYGDERÅDET - FÖRENINGAR

BACKARYD PRO
Ordförande: Britta Olsson
0457-45 04 30, 0702-42 09 40
britta.ulf@telia.com
Kassör: Lars Ohlsson
0457-45 04 48, 0707-45 04 48, 0703-46 04 45
0457450448@telia.com, l.e.ohlsson@telia.com
Sekreterare: Britt-Marie Lindahl
00457-45 21 80, jan.j@4bitar.se
_________________________________________

BACKARYD-ÖLJEHULTS 
HEMBYGDSFÖRENING
Ordförande: Hans Westerholm
0457-45 02 21
Kassör: Börje Johansson
0477-481 44
Sekreterare: Elna Johansson
0763-74 77 56

kontakt@vannslatten.se

_________________________________________

BLEKINGE ENSKILDA VÄGAR
Ordförande: Åke Jeansson
0705-32 49 65
ake.jeansson@tele2.se
Kassör: Jan-Erik Ronneback
0707-74 31 72
ronneback@blomstrandebygden.se
Sekreterare: Knut Svensson
0457-230 53
knut.svensson.nb@gmail.com

_________________________________________

BRÄKNE-HOBY BYGDEGÅRD
Ordförande/kassör: Birger Svensson
0457-809 29, 0733-48 42 25
birger.svensson@hotmail.se
Sekreterare: Roger Linden
0733-74 77 75   roger.linden@live.se
http://www.bygdegardarna.se/brakne-hoby/

_________________________________________

BRÄKNE-HOBY NORRA SAMHÄLLS-
FÖRENING
Ordförande: Christian Sjöholm 0708-13 05 68
christian.vattenvord@telia.com
Kassör: Elisabeth Trofast 0733-800132
etrofast@yahoo.se eller e@trofast.com
Sekreterare: Lise-Lotte Frid 0709-77 04 83
lottafrid@hotmail.com
Sekreterare: Carina Ohlsson 0702-01 94 28
carinaolsson.lrf@gmail.com
Uthyrning av Strångamåla: Elisabeth Trofast
e@trofast.co

________________________________________

BRÄKNE-HOBY SAMHÄLLS- OCH 
HEMBYGDSFÖRENING
Ordförande: Kjell GG Johansson, 0708-89 36 12
kjellggjohansson@outlook.com
Kassör: Carl-Gustaf Andersson, 0457-800 59
0457.80059@telia.com
Sekreterare: Åke Persson, 0457-81216
lars-ake.pson@hotmail.com.

Kontaktuppgifter

Bräkne-Hoby Bygdegård
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LERÅKRA BYGDEGÅRDSFÖRENING
Ordförande: Gunilla Garnborn 
0703-03 22 39
gunilla.garnborn@ronneby.se
Kassör: Anders Petersson
0708-36 01 20
anders.i.petersson@ronneby.se
Sekreterare: Lars Håkansson
0708-37 97 98
lassehk@live.com

________________________________________

LISTERBY-FÖRKÄRLA 
HEMBYGDSFÖRENING
Ordförande, ansvarig utgivare, webbredaktör:
Mats Sjögren
matsolasjogren@gmail.com
Kassör, medlemsansvarig: Alf Petersson
0708-35 03 87
alf.petersson@yahoo.se
Sekreterare: Bengt A Andersson
0457-313 67, 0703-20 33 28
bengt.3a@telia.com

________________________________________

LISTERBY JOHANNISHUS PRO
Ordförande: Kicki Abramsson, 0702-19 52 01

Kassör: Evy Larsson, 0457-705 27

Sekreterare: Ingrid Svensson0734-28 14 11 

_________________________________________

RISANÄS INTRESSEFÖRENING
Ordförande: Bengt Larsson 0708-20 45 24
larssonsfiske@gmail.com
Sekreterare: Per-Olof Appelkvist 0457-103 43
p.o.appelkvist@gmail.com
_________________________________________

SAXEMARA BÅTKLUBB
Ordförande: Bo Svensson 0708-18 21 93
bos4149@gmail.com
Kassör: Roger Claesson 0457-270 22
roccen@hotmail.com
Sekreterare: Sven-Åke Wallin 0763-44 80 14
sven-ake.wallin@samhall.se
________________________________________

TJURKHULTS BYALAGSFÖRENING
Orförande: Joel Persson
0457-45 40 12, 0738-00 45 44
joel.persson@spray.se
Kassör: Camilla Svensson
0457-45 40 14, 0768-80 87 06
Sekreterare: Signhild Stockhaus
0457-243 40, 0706-97 55 93
tomasochsignhild@blixtmail.se

_________________________________________

Kontaktuppgifter

KOMMUNBYGDERÅDET - FÖRENINGAR
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Backaryd Samhällsförening
Backaryd/Öljehult Hembygdsförening
Backaryds PRO
Belganet Samhällsförening
Blekinge Enskilda vägar
BlekingePärlor
Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening
Bräkne-Hoby Företagarförening
Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening
Bräkne-Hoby Samhälls- & Hembygds-
förening

Bygd i Samverkan
Den Blomstrande Bygden
Edestad/Listerby Bygdegårdsförening
Eringsboda Samhälls- och Hembygdsförening
Hallabro Samhällsförening
Johannishus Samhällsförening
Kuggebodahalvöns Samhällsförening
Larssons Fiske KN 62
Listerby-Johannishus PRO
Listerby-Förkärla Hembygdsförening
Listerby Samhällsförening

Möljeryds Hembygdsförening
Risanäs Intresseförening Bengt Larsson
Saxemara Båtklubb
Saxemara mfl byars Samhällsförening
Silpinge IOGT-NTO förening
Tjurkhult Byalagsförening
Utvandrarnas väg
Öljehults Samhällsförening

Medlemmar i Ronneby Kommunbygderåd
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