
Ronneby 

Här lanseras 
kommunens 
jätteprojekt på 
vandringsleder 

När arbetet började fanns inget coronavirus. 

Ett och ett halvt år – och 3,5 miljoner kronor – senare är Ronneby 

kommuns dröm om Ronnebyslingorna verklighet. 

Och pandemin har gjort suget efter natur större än någonsin. 
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Helena Carlberg Andersson, Lilly Bohnsack som Hedda, Ola Johansson och 

Daniel Granello vid informationsskyltarna om Ronnebyslingor vid 

Karlsnäsgården. 

Foto: Christoffer Robertsson 

– Ärligt talat hade tajmingen inte kunnat vara bättre. Vi ser ett tillflöde av människor på våra 

leder redan nu, innan lanseringen, säger Daniel Granello, relativt nytillträdd 

landsbygdsutvecklare i Ronneby kommun. 

 

Läs mer: Satsning på populär vandringsled 
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Ja, det är väl just detaljen med lanseringen då som faktiskt påverkats i negativ riktning av 

pandemin. Tanken var att Ronnebyslingorna skulle invigas med ”pompa och ståt” och fullt av 

människor i Karlsnäs för några veckor sedan. 

ANNONS 

– Men det blev det stopp för. Plan B var att sprida ut folk på de olika lederna. Men det sa 

kommunens säkerhetssamordnare nej till då det fanns risk för trängsel på de mest populära 

lederna. Men under onsdagen kommer i alla fall en folder till alla hushåll i kommunen och 

kartor kommer att kunna hämtas kostnadsfritt, säger projektledaren Ola Johansson. 

"Vi har bett feriearbetarna hålla koll 

på antalet besökare för att vi ska få 

en uppfattning om hur välbesökt det 

här blir." 
Daniel Granello, landsbygdsutvecklare i Ronneby kommun. 

Det är han som drivit projektet sedan oktober 2019. Men idén om att knyta samman 

vandringsleder och promenadslingor runt om i Ronneby kommun har funnit längre än så. 

Sven Strandberg påbörjade en förstudie som Roland Gustavsson och Bo Svensson avslutade. 

 

Läs mer: Turistprojektet ska knyta ihop hela 
kommunen 

 
 

Enkelt förklarat handlar det om att knyta samman befintliga leder och slingor som 

Vildmarksleden, Bräkneleden och Karlsnäsleden med nyskapade leder i Ronneby kommun. 

Tre nya leder har tillkommit: 

• Gribshundsleden från Saxemara och in till Kallvattenkuren i Brunnsparken. 

• En resa i tiden mellan Ekenäs och förbi Ronneby bruk, Anglestue, Bohaga och ner mot 

Edestad. 

• Blekinges längsta grusväg mellan Hjorthålan och trakterna kring Måstad. 

– Visst har det varit svårt. Markägarna har varit a och o. Utan deras välvilja hade det aldrig 

gått. Men ja, ibland stötte man på ett jaktlag som inte ville ha en led i närheten av deras åtel 

och så fick man dra om hela leden, säger Ola. 

Mängder av grillplatser och vindskydd har rustats upp eller uppförts. 
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– Och varje by har sin egen byaslinga. Där har vi kunnat knyta Ronnebyslingorna till 

landsbygdens försköningspengar. Exempelvis i Johannishus har vi inte haft någon sittplats 

nere vid ån. Där har vi nu dragit vår byaslinga och fått en fin sittplats, säger Helena Carlberg 

Andersson, ordförande i Ronneby Kommunbygderåd. 

Fakta 

Längsta leden - 85 kilometer 

Vildmarksleden är den längsta leden i projektet Ronnebyslingor. 

Den löper från Bräkne-Hoby upp till Knällsberg i nordväst, sen vidare via 

Belganet, Tjurkhult, Räntemåla och hela vägen bort till Eringsboda. 

Några av stoppen skulle kunna vara den dränkta byn i Hjorthålan, 

Räntemålas medeltida historia och friluftsområdet i Ekfors/Dönhult. 

Källa: Ronneby kommun 

Ett 15-tal nystartsjobbare har varit engagerade i projektet. Från arbetsmarknadsenheten 

kommer två arbetsledare och 18 ungdomar att se till att lederna hålls snygga under sommaren. 

ANNONS 

En av arbetsledarna, Lily Bohnsack fick till kollegan Kayla Abrahamssons stora förtjusning 

inleda sommaren med att iklä sig rollen som Hedda - en igelkottsfigur som platsat som 

maskot i vilket fotbolls-EM som helst. Figuren är en del i att locka barn att gå små korta stigar 

vid lederna med roliga upptåg längs vägen. 

– Vi har bett feriearbetarna hålla koll på antalet besökare för att vi ska få en uppfattning om 

hur välbesökt det här blir. Förhoppningen är att detta ska leda till att fler personer väljer att 

uppleva mer av Ronneby, med förhoppningsvis intäkter till besöksnäringen, säger Daniel 

Granello. 

Totalt har budgeten omfattat 3,5 miljoner kronor där Sydostleader står för en stor del av 

summan. 
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