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Kulturgruppen
Hos oss råder avvaktan, vi har beslutat att pausa utställningsprogrammet i Kulturhuset pga
rådande situation i samhället!
Alla deltagare i vår grupp tillhör riskgruppen i “coronasmittat” samhälle, så vi kan inte ha
några möten just nu.
Vi har sökt kulturpengar enligt vårt planerade verksamhetsplan, fortsättning följer.
// Inger Nilsson

Skötselgruppen Svenmanska parken
I måndags började vi vårstäda i parken. Vi klippte perenner, krattade löv och rensade bort nedfallna
kvistar och grenar.
Den tidiga Rododendronen börjar blomma, krokus, iris, julrosor mm blommar.
Vi var några som vågade oss ut, vi höll bra avstånd och hade eget fika med oss.
Två från BIS projektgrupp var med oss, trädgårdsmöblerna sattes ut under pergolan och framför
biblioteket.
Roland har fortsatt med plattsättning med Ölandsten på slänten-filosofiska gången.
Lindarna längs Parkvägen har blivit klippta.
Parkens utvecklingsgrupp träffas på torsdag för planeringsmöte ute i parken.
Nästa arbetsdag blir måndag 6/4.
// Kristina

Kulturhusgruppen
Inget att rapportera.
// Peter

Vandringsgruppen
Vandringsgruppen arbetar utifrån låg bemanning, förlitar sig mycket på de fasta rapportörerna och
Vandringsgruppen skickar varje vecka en rapport om läget i Hoby till ansvarig påkommunen .Kommer
gärna och presenterar Vandringsgruppen på ett styrelsemöte.
// Staffan

Arbetsmarknadsprojektet
Arbetsmarknadsprojekt Attraktiv Ronneby Landsbygd
Sedan 1 mars jobbar ett nytt arbetslag för att förbättra och underhålla naturmiljöer för
bl.a. besöksmål och leder inom Ronneby kommun.
Projektet är finansierat av försköningspengar som är beviljade till Saxemara
samhällsförening, Järnavik Skärgårdsförening, Backaryd Samhällsförening och Bygd i
Samverkan. Därutöver ingår Ronneby kommunbygderåd som medfinansiär.
Kommunbygderådet är involverat i projektet Ronneby Slingorna. Arbetslaget ska genomföra
en del arbeten inom detta projekt.

Arbetslaget består av 7 personer som jobbar heltid, varav 2 personer har jobbat i våra
tidigare projekt. 5 personer kommer från Syrien och alla 7 är mycket motiverade och har
passande erfarenhet. Stefan är driven arbetsledare igen! Under mars månad har de jobbat i
Saxemara och Backaryd, mest med röjning. Samtidigt fick laget röjsågsutbildning med bra
resultat: alla blev godkänd efter röjsågsexamen den 26 mars.
Varje måndag håller projektgruppen ett möte för att planera verksamheter. I projektgruppen
finns representanter från deltagande samhällförningar och Ola Johansson som är
projektledare för projektet Ronneby Slingorna. Förutom underhåll på grund av
försköningsansökningar ska laget jobba med att underhålla och förbättra Vildmarksleden
som är en del av Ronneby Slingorna-projektet.
// Aline

Bräknetrampen
Som ni alla måste ha sett, har vi tagit beslutet att flytta Bräknetrampen. Vi ställer inte in utan
flyttar den till den 5 september. Datumen vald med tanke på att inte störa andra lokala
arrangemang som ligger i de kommande helgerna i september. En vild chansning, förstås,
ingen vet, om det vid det laget har lugnat ner sig så pass, så vi kan genomföra den då. Vi
kommer nu göra en reservplan för hur jobbet inför det nya datumet kan göras och när vi
måste ta ett nytt beslut om vi kan satsa på 5 september. Men vi försöker vara positiva och
siktar i nuläget på den datumen.
Vi hade 80 anmälda, då beslutet togs och endast vå av dessa har begärt att få tillbaka sin
inbetalda avgift på grund av att de inte visste, om de kunde deltaga i september. Så vi ska
nog kunna få deltagare till september också, även om det inte blir så många som vanligt.
Vi fortsätter att se det positivt och siktar på sensommarvarianten av Bräknetrampen!
// Ingegerd

