
Ronneby Kommunbygderåds 
informationsmöte för 
samhällsföreningarna
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Kvällens program

• Kort information om Kommunbygderådet
• Hur vi landsbygdssäkrar olika behov som berör landsbygden runt Ronneby

• Utvecklingsseminarier inför framtagande av ett nytt Landsbygdspolitiskt program 
2020-2023

• Försköningspengar

• Landsbygds-TV

• Vinter- och upplevelsebelysning

• Ronnebyslingorna

• Servicepunkter
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Ronneby Kommunbygderåd

• Målet: balans mellan stad och land.

• Balans har vi uppnått när det finns lika goda utvecklingsmöjligheter på landsbygderna och i 
städerna.

• Att det är nära till mataffärer eller servicepunkter som kan tillhandahålla ex apoteksvaror, uttag av pengar, 
posthantering och likande. 

• Att det finns skola, vård och omsorg på nära håll. 

• Att det finns bredband och telefoni, fungerande vägar, g/c-banor och kollektivtrafik.

• Att säkerställa att räddningstjänsten kan finnas tillhanda för landsbygdens människor, egendom och miljö
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Om Ronneby Kommunbygderåd

• Är ett partipolitiskt oberoende samarbetsorgan för Ronneby Kommuns landsbygd i alla 
frågor som rör landsbygdens framtid och utveckling 

• Är en samarbetspartner för Ronneby Kommun och även andra instanser i frågor som rör 
landsbygden 

• Ska stimulera utbyte av erfarenheter mellan samhällen/byarna på landsbygden 

• Ska uppmuntra enskilda samhälle/byar att arbeta för sin bys utveckling och att själva föra 
fram sina åsikter och behov till berörda instanser 

• Ska samarbeta nära med kommunen i planerings- och utvecklingsfrågor och stimulera en 
samhällsplanering som bygger på de enskilda människornas och samhällena/byarnas 
idéer och engagemang 
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Kommunbygderådets styrelse
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Ronneby Kommunbygderåd

• Det är inte säkert att lösningarna ska se ut som i staden, utan de bör anpassas efter de 
villkor som råder på landsbygden. Med andra ord landsbygdssäkras.

• Landsbygden måste få finnas på sina egna villkor. 

• Varje krona som investeras på landsbygden kan vara mer värd och ger mer tillbaka än 
en investerad krona i staden.
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Ronneby Kommunbygderåds syfte är: 

• Att främja en långsiktig positiv utveckling för hela Ronneby Kommun genom aktiv och 
kreativ samverkan mellan samhällen/byarna och centralorten.

• Att bidra till hög livskvalitet, trygg försörjning, trygghet, stark ekonomi och god service i 
kommunens alla delar. 

• Tillsammans jobba för en ökad livskvalité genom attraktivt boende, upplevelserik fritid och 
ett blomstrande företagande. Att gemensamt med ortsborna utveckla en landsbygd där 
bygdens invånare såväl som dess besökare trivs, mår bra och upplever livskvalité.

• Landsbygden med dess särart ger i höga grad hela Ronneby kommun dess identitet. Det 
är den rena landsbygden, de mindre samhällena, åarna, sjöarna, skärgården och 
Ronneby med det gamla indragna handelsläget som idag gör Ronneby unikt.
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Lokalt engagemang
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• Det lokala engagemanget är en viktig del i kommunens utvecklingsarbete där frågor 
och lösningar ska ske i dialog och samförstånd med lokala företrädare. 

• Att bidra till att stärka bygdegruppernas inflytande över den egna bygdens utveckling 
och forma en samhällsplanering som bygger på människors engagemang är värdefullt. 

• För att klara detta är ett samskapande mellan kommun och medborgare nödvändigt.

• Hur möter vi dagens invånare, hur når vi fram med vårt budskap, hur kan vi 
skapa nya forum för träffar, där man kan påverka, hur får vi politikerna med oss 
på nya idéer? 
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Nu är det dags för nytt Landsbygdspolitiskt 
program 2020-2023

• Här behöver vi lokal förankring

• Vi vill bygga den lokala förankringen via 
samhällsföreningarna

• Genom att bjuda in till utvecklingsseminarier inför 
”skrivandet” av nytt landsbygdspolitiskt program
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Nu är det dags för nytt Landsbygdspolitiskt 
program 2020-2023

• Vi utgår från dagens program

• Ge föreningarna möjlighet att välja vilken form man 
vill ha sitt seminarier ex med moderator som styr 
mötet eller föreningen själva, flera föreningar 
samlade eller var och en för sig 

• fundera på vad får folk att komma 

• närhet till mötet eller större samling med fler aktörer, se 
samhället i en helhet eller fokusera på frågor som har stor 
betydelse för det lilla samhället.
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Vi vill bjuda in till utvecklingsseminarier

Bräkne-Hoby, Backaryd, Hallabro, Öljehult, Belganet, 
Tjurkhult, Hjorthålan, Möljeryd, Eringsboda, Edestad, 
Johannishus, Listerby, Förkärla, Kuggeboda, 
Saxemara m fl.

• Ska vi ha kustnära och skog separat?

• Ska vi ha geografiska lägen?

• Flera byar ihop eller var för sig?
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Vi vill diskutera 5 utvecklingsområden

• Grönstrukturplanen

• Boende på landsbygden

• Kommunikationer/service på landsbygden

• Fritid och socialt liv

• Turism – besöksmål

• Arbete och företagande föreslås 
företagarföreningarna att jobba med
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Handlingsplaner till 5 utvecklingsområden

• Utvecklingstankarna ska sedan resultera i underlag 
för framtagandet att ett nytt Landsbygdspolitiskt 
program med handlingsplaner för de olika 
områdena och dess byar
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Utvecklingsseminarierna 

• Kommer att:

• Vara 2-3 timmar

• Omfatta både information och diskussioner

• Innehålla grupparbeten

• Summeras på slutet
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Hur går vi vidare?

• Utse samordnare inom respektive samhälle/by

• Funderingar på upplägg för respektive seminarier

• Frågeställningar?

• Hur når vi ungdomar?

• Tid, datum och plats

• Övriga önskemål
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Grönstrukturplanen

• Hur förverkligar vi grönstrukturplanens 
intentioner?
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Boende på landsbygden

• Utmaning eller möjlighet?
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Kommunikation och service

• Vad behövs för att det ska funka på landsbygden?
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Fritid och socialt liv

• Engagemang som leder till handlingskraft
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Turism – besöksmål

• Utmaning eller möjlighet?
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Dokumentation

• Landsbygdspolitiska programmet 2016-2019 i sin helhet

• Åhörarkopior på kvällens presentation

• Broschyren om Kommunbygderådet

• Grönstrukturplanen
https://www.ronneby.se/download/18.333dd16216223b949aaf0137/1522133159900/Sida
%201-%2096_liten.pdf
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Del 2
Övriga informationspunkter
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Försköningspengar 

• Försköningspengar kan sökas av Samhällsföreningar 
och andra föreningar via Ronneby kommunbygderåd. 

• Vissa kriterier ska uppfyllas så som att det ska finnas 
allmän nytta, får ej genomföras på privatmark, gäller 
försköningar för Ronneby Kommuns samhällen. 

• Genomförda projekt 2017

• -Tjurkhult ommålning av gamla skolan
- Öljehult underhåll/ombyggnad av 
Vildmarksleden
- Saxemara bastuflotte
- Hallabro nya bänkar på Ekbacken
- Hallabro ställplatser bakom Hallagården
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Landsbygds-TV 
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Vinter- och upplevelsebelysning 

• Kommunbygderådet undersöker just nu möjligheten 
att söka medel för att förbättra ljussättningen i de 
mindre samhällena. 

• Utgångspunkten är förnyelsen av ljussättning som 
skett i centrum av Ronneby.

• Tanken är att belysning ska kunna användas för att 
förstärka speciella vyer, platser och objekt, 
samtidigt som detta bidrar till en ökad säkerhet och 
trygghet!
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• I förstudien ”Ronnebyslingorna” som genomförts inom 
ramen för kommunbygderådet, ska krafterna 
på Ronnebys landsbygd samlas för att planera framtida 
geografiska slingor som binder samman viktiga natur-
ock kulturvärden med befintlig besöksnäring som en 
motor för nyskapande och tillväxt.

• Förstudien har nu resulterat i presentation för 
Kommunstyrelsen den 6 november
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Servicepunkter
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Jättestort tack för att ni kom!
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