
RONNEBYSKA
VÅRBILDER ÅR 2020
DET ÄR CORONAKRISENSTID. VI BÖR INTE RESA LÅNGVÄGA, VI BÖR INTE UMGÅS

MED ANDRA ÄNVÅRA SAMBOENDE, VI BÖR HÅLLA OSS FRISKA.

Text och bild: GLan



Ta vara på möjligheterna. Är du tillräckligt frisk, ut och njut.

Här har jag fäst på bild några av mina upplevelser denna vår.

Samla de sköna stunderna för att i någon mån uppväga pan-

demins elände.



Ronneby Brunnspark. Fågelsjön.

Här finns hur många stigar som helst och är man 

nybörjare kanske man ska följa de grusade och/eller 

färgmarkerade till en början.

Här vid Fågelsjön vilade jag mina trötta ben den här 

dagen. Strax till vänster finn också en utsiktsplatt-

form för rullstolar.





Sommaren 2019 hade kommunen framför Gamla Tingshuset 

gjort en plantering som gratulerade Ronneby schackklubb 

vid dess 100-årsjubileum. 

Häromdagen upptäckte jag, att när man grävde upp hade 

man myllat ned tusentals lökar som just nu bildar en blå 

matta av blommor.

Fotografen har inte för vana att fotografera nakna kvinnor, 

men Mimi (Gunnar Nilsson) stod i vägen och hon klär 

förresten alldeles utmärkt i blå slänt.



Februari och mars 2020 var extra regniga månader och allt 

vatten från Småland och Blekinge skulle transporteras ned 

till havet genom våra åar. SMHI utfärdade många var-

ningar för höga flöden.

Enligt vad jag hörde på radio hade Ronnebyån vattennivåer 

som bara inträffar vart 50-70 år.

Under en av mina promenader när jag passerade genom 

Bergslagen, tog jag denna bild, som tack vare motljuset 

visar hur vattnet av forsen piskas till dimma. 

Mor Oliviagården längre ned kunde inte komma åt sin 

källarvåning och bryggorna längs Strandgatan nere i sta´n 

låg under en halvmeter vatten.





Lars Erik Löv nämner i sin film om Silverforsen denna gamla fotbollsplan på andra 

sidan E22:an vid Kaffestugan. Strax bortanför målet på bilden låg också en dansbana.

Det har växt igen mycket sedan jag flyttade till Ronneby 2003, men på den tiden 

älskade vår hund att rusa runt som en galning på den sora gräsytan.

Förbi planen uppströms Ronnebyån (alldeles bakom målet på bilden) går 

Karlsnäsleden och första etappen, dvs fram till asfalterad väg slutar vid Djupadals gård 

ca en km bort.



Vid Silverforsen


