
RONNEBY – DEN MODERNA 

KURORTEN

Välkommen till



Ronneby i framkant

Viggenområdet

Vattenskärning

Brunnsbadet – Ronneby Brunn

• Ronneby kommun ligger i mitten 

av arbetsmarknadsregionen Blekinge med över 

154 000 invånare.

• Väletablerad turism och besöksnäring med hotell 

Ronneby Brunn som internationellt känd aktör.

• Stora arbetsgivare är exempelvis Tarkett, 

Försvarsmakten, Orbit One, Alfa Laval och 

Dynamic Robotic Solutions.

• Världsledande företag inom vattenskärning.



Blekinge

11 mil väst - öst
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• 5 kommuner

• Ca 154 000 invånare

• 2 946 m²

• 950 sjöar

• 800 öar

• 12 åar

• 1 högskola, 2 platser

• 2 sjukhus



Hitta till Ronneby

• Flyg från/till Arlanda och Bromma, 50 avgångar varje vecka. 

• Direkttåg från/till Malmö/Köpenhamn 

(5 min gångväg från centrum).

• E 22:an knyter ihop Blekinge, väg 27 från Växjö.

• Ta båten från Polen och Baltikum till Blekinge.

• Väl utvecklad lokal- och regionaltrafik.

Ta tåget hela vägen till Köpenhamn

Flyg till Stockholm

Lokal- och regionaltrafik



Guldläge för etablering



Hamburg 7 h

Stockholm 1 h

Köpenhamn <3 h

Polen 12 h

Litauen 13 h



Ronneby i siffror

Folkmängd: 29.508 

Folkmängd tätort: 12.553

Företag: 2.618 

Hushåll: 13.114

Inpendling: 2.908

Utpendling: 4.035

Nyföretagande 2017: 134 st (varav 34st AB)

Arbetstillfällen 2016: 11.432 st (varav ca 7.173 

privata & 4.259 offentliga)

Ronneby kommunfakta

https://www.ronneby.se/kommun--politik/kommunfakta-for-ronneby/statistik.html


Källa: SCB 2016



Studenter i Ronneby

• 4 000 elever läser på våra grund- och 

gymnasieskolor för att utveckla sina 

kunskaper och lära för livet. 

• Flygteknisk gymnasieutbildning på F17– den 

enda i södra Sverige. 

• Ronneby Kunskapskälla –

högskoleutbildningar på hemmaplan.

Flygteknisk gymnasieutbildning

Grundskola

https://www.ronneby.se/forskola--skola.html
http://www.fturonneby.se/
https://ronneby.se/kunskapskallan


Ronneby Handel

Ronneby - den moderna kurorten, är känt för 

sin vackra Brunnspark, Brunnshotellet och de 

pittoreska kulturkvarteren. Här finns modern 

handel i en historisk småstadsmiljö.

Ronneby centrum har mysiga småbutiker 

blandat med utbud från de stora kedjorna. 

Flera butiker i city kan stoltsera med en eller 

flera miljömärkta produkter.

Ronneby Handels vision: 

”Ronneby ska uppfattas som en tillgänglig, 
vacker och trivsam plats där handeln är 
varierad och vänlig.”

Välkommen till Ronneby Handel

https://www.ronnebyhandel.com/


Medlemmar i Ronneby Handel



Gallerian i Ronneby

Gallerian Diamanten

http://www.galleria-diamanten.se/start.html


Shoppingkarta



Mat & dryck

I stadens skafferi hittar du mat lagad med lokalproducerade råvaror, och 
hembakad touch. Pärlorna i vårt gastronomiska landskap är många och du hittar 
dem både centralt och på landet. Njut av en lättare lunch i solen på 
Bergslagskrogens uteservering eller på Villa Vassen i Ekenäs. Sugen på något 
gott? På Café Mandeltårtan finns hembakade läckerheter att njuta på plats eller i 
Ronneby Brunnsparks grönska. Årets tillskott på matscenen är KJ´s där du kan 
äta en riktigt god lunch, bara ett stenkast från torget.

Restauranger & Caféer i Ronneby

Café Mandeltårtan

https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/visitronneby/mat--dryck/restauranger-och-cafeer.html


Parkera gratis med P-skiva i Ronneby



Gestaltningsprogram

Ronneby Kommuns gestaltningsprogram

https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbc649/1493726156807/Gestaltningsprogrammet_slutgiltigt_121109_low res.pdf


Besöksmål i Ronneby

Fler besöksmål 

hittar du på 

Visit Ronneby

http://www.visitronneby.se/
http://www.visitronneby.se/


Blekinges äldsta stad 
- 1 000 år av konst och kultur

• Södra Sveriges största konsthall Kulturcentrum

• Guldgubbarna - järnåldersfynden från Västra Vång 

visar på platsens betydande roll redan på 1100-talet.

• Gribshunden – välbevarat 1400-talets skeppsvrak 

med ett grinande monsterhuvud som galjonsfigur 

hittades utanför Saxemara.

• Internationella utställningar och konserter i Ronneby 

Brunnspark.

https://www.ronneby.se/uppleva--gora/kultur/konst/kulturcentrum-ronneby-konsthall.html


Hitta ditt smultronställe

Blekingeleden

Brunnsbadet

Lugnevi isarena Skärgården

Stadskärnan

Året runt i Ronneby – mellan norr och söder finns många möjligheter till aktiviteter i alla dess 
former. Sola, bada, fiska, ta en tur på golfbanan eller en match på en tennisbana. I Ronneby är det 
aldrig långt till aktiviteter som passar just dig.



Ronnebyån

Promenera, cykla, åk tåg eller varför inte ta en båttur längs med Ronnebyån. 
Under sommaren tar båten dig ut i Ronnebys skärgård. 



Evenemang i Ronneby

Evenemang 

hittar du på 

Visit Ronneby

http://www.visitronneby.se/
http://www.visitronneby.se/


På gång i Ronneby
• Skärgårdstrafik Kustlinjen till/från Karlshamn och Karlskrona 2018

• Projekt: Stärkt kompetens i Handeln 2016-2018

• Havsnära boenden 2018

• Utredning museum Gribshunden och skatterna från Vång 2018

• Ny stadsdel Kilen 2018

• BID-process med Svenska Stadskärnor 2018-2019

• Ny översiktsplan 2018

• Projekt Framtidens skolor 2017-2023 (ny- och ombyggnation för ca 350 miljoner SEK)

• Utvecklingsplan för Ronneby Brunnspark 2018-2019

http://www.blekingetrafiken.se/din-resa/skargardstrafik/ronneby-skargard/
https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/foretag-stod-och-radgivning/natverk-och-projekt/projekt/pagaende/kompetensutveckling-handel.html
https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/byggprojekt/kilen---en-ny-stadsdel.html
https://www.ronneby.se/bid
https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner.html
https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/byggprojekt/aktuella-byggprojekt/skolprojektet.html


Större investeringar i staden
Förutom löpande drift och underhåll…

• Ny julbelysning 1 miljon kronor 2016

• Stadsnära lekplats 3 miljoner kronor 2017

• Nya stadsdelen Kilen ca 35 miljoner kronor 2016-2018. 

Planeras för ca 230 lägenheter samt äldreboende. 

• Hulta förskola 30 miljoner kronor 2018.

• Soft Center Arena (ishallsområdet) 40 miljoner kronor 

2018.

• Ombyggnation Östra Piren 17 miljoner kronor 2018-.

• Spontanidrottsplatser 5 miljoner kronor 2018-.

• Ca 500 nya hållbara boenden byggs 2018-2020 

runtom i kommunen.



Kommande projekt

• Kungsgatan

• Västra Torggatan/Torget

• Östra centrum



Ronneby satsar på Cradle to cradle®

- En metod att uppnå cirkulär ekonomi, hälsosamma 

material, mångfald och förnyelsebar energi.

Ronnebys satsning har bl a gett uppmärksammade 

hälsosamma byggnader med ett helhetsgrepp.

• Lämna ett positivt avtryck

• Skapa industriella kretslopp

• Designa produkter så att de 
passar ihop med naturliga system 
eller hålls åtskilda från dem



Handelsområde Viggen
• Beläget vid E22, väg 27 

• Lämpar sig för handel 

och logistik

• Ca 165 000 personer 

bor inom 50 km radie

• 22 000 fordon passerar 

dagligen området



Nytt verksamhetsområde Östra infarten

• Detaljplan klar hösten 2018

• Detaljplanen kommer att tillåta 

handel och verksamheter

• Ca 10 hektar

• Beläget vid E22 mot Karlskrona



Områdesutveckling



Företagsservice
• Etableringsgrupp

• Företagslotsrådgivning

• ROnline tillståndsguide på nätet med 
blanketter och anvisningar

• Ronneby Business Center, fysisk arena 
för samlat företagsstöd

• SEFI, accelerator för nyanlända 
entreprenörer

• Utvecklingsprojekt

• Kompetenshöjande insatser

• Näringslivsråd

• Frukostmöten och nyhetsbrev

• Techtank Ronneby Teknikkluster

https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/mark-och-lokaler/flytta-ditt-foretag-hit.html
https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/foretag-stod-och-radgivning/radgivning-och-stod/foretagslots.html
http://webb.ronneby.se/tillstandsguide/
https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/foretag-stod-och-radgivning/radgivning-och-stod/ronneby-business-center.html
https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/foretag-stod-och-radgivning/starta-foretag/sefi.html
https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/foretag-stod-och-radgivning/natverk-och-projekt/naringslivsrad.html
https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/foretagsevenemangslista.html
https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/foretag-stod-och-radgivning/radgivning-och-stod/nyhetsbrev.html
https://techtank.se/
http://www.ronneby.se/sv/ronneby-kommun/Foretag/centrum/tillstandsguide/
http://www.ronneby.se/sv/ronneby-kommun/Foretag/centrum/tillstandsguide/


Lediga lokaler och mark

Objektvision.se är platsen 

Ronneby Kommun använder för 

att marknadsföra lediga objekt.

http://www.objektvision.se/
http://www.objektvision.se/
https://objektvision.se/Lista?ea=ac:1081&t=8


Byggboom i Ronneby

https://www.youtube.com/watch?v=Hlj7I-OWzJc

https://www.youtube.com/watch?v=Hlj7I-OWzJc


Kontaktuppgifter

Ronneby Kommuns näringslivsenhet

Angelica Coleman

Näringslivsutvecklare

0457-61 82 66

angelica.coleman@ronneby.se

Torbjörn Lind

Näringslivschef

0457-61 82 64

torbjorn.lind@ronneby.se

https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/foretag-stod-och-radgivning.html
mailto:angelica.coleman@ronneby.se
mailto:torbjorn.lind@ronneby.se
https://www.ronneby.se/download/18.32019ad7165fb5d4b2edffe9/1538480083249/Ronneby_n%C3%A4ringslivsplan_2018_webb.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.32019ad7165fb5d4b2edffe9/1538480083249/Ronneby_n%C3%A4ringslivsplan_2018_webb.pdf


Välkommen till Ronneby
- Den moderna kurorten


