
Bakgrund 

Som boende i Ronneby har jag många gånger vistats i vår fantastiska Brunnspark.  

Det är en sådan fin plats med spännande historia och en slående natur som man mår bra av.  

En promenad i den mäktiga Brunnsskogen eller en tur i någon av parkens trädgårdar är en 

lisa för själen. Många är vi som gläds, njuter av och är stolta över av att ha detta 

rekreationsområde i vår närhet. Brunnsparken är helt enkelt en perfekt grund för vår 

planerade trädgårdsmässa som fått namnet ”I Love Garden”. 

Projektet kommer att gynna både lokala företag och landsbygdsentreprenörer som sysslar  

med allt som har med trädgård att göra. Vi har för avsikt att representera maskiner, odling, 

anläggning, hantverk, belysning, vatten mm och förstås växter i olika former. Vår tanke är att 

ha med människor som brinner för att vi på olika sätt ska må bra i våra trädgårdar. 

Vi tycker att en trädgårdsmässa i parken är passande i Sveriges Trädgård och kan få fler att 

upptäcka denna sköna plats. 

Projektets innehåll är framtaget i samarbete med representanter i Ronneby Kommun som är 

väldigt positiva till detta nya evenemang. De kommer att vara delaktiga på flera områden. 

 

Syfte 

Visionen och syftet är att detta evenemang skall bli årligen återkommande. Vi vill skapa ett 

samarbete mellan stad och landsbygdens trädgårdsintresserade och även bygga nätverk 

mellan företag. Mervärdet blir också att besöksnäringen gynnas än mer. 

Eftersom vi kommer att ha föreläsningar på plats kan besökarna också få en och annan ny 

kunskap med sig hem efter besöket. Vi skapar en ny oas för trädgårdsintresserade. 

 

Mål 

Vi vill få människor att intressera sig för att vistas mer utomhus. På en mässa ges nya ideer 

om vad man kan göra i en trädgård. Det handlar inte bara om växter utan så mycket mer. 

 I vår tid kan vi behöva alternativ till att vistas inomhus. De flesta kan odla, stort eller smått. 

Att tillbringa tid i naturen är väldigt hälsosamt. Det gröna får oss att må bra oavsett om vi 

odlar grönsaker eller njuter av blomster på en balkong. Därför vill vi få in så mycket olika 

teman som möjligt. 

Vi har för avsikt att besökarna ska få lära sig mer om växtval, belysning, dammar och vatten, 

trädgårdsdesign, balkongodling, anläggning, växthus, trädgårdskonst, möblering utomhus 

mm. Men vi vill också förmedla mer kunskap om ekologiskt odlande, kompostering tex. med 

bokashi, att odla mer ätbart men även ny kunskap om trädgårdsterapi, skogsbad och andra 

trädgårdsaktiviteter för både vuxna och barn. 

Vi planerar utställning med höns i olika raser och också biodling. 

Självklart kommer det att säljas produkter av det som är odlat i en trädgård. 



Personal från Ronneby Kommuns parkenhet finns på plats och representerar sin park  

och sitt arbete. 

Vi ser förstås gärna att denna nya mässa kan bli känd både regionalt och nationellt och 

därmed bli en ny attraktion bland Sveriges andra trädgårdsmässor. Vi vill bygga på sikt och 

skapa ett intresse för platsen och evenemanget. I förlängningen kan vi se att det finns en 

potential att utveckla med ”Öppna Trädgårdar” både i stan och på landsbygden. 

Även en blomsterparad ingår i utvecklingsplanerna. 

 

Organisation och samverkan 

Målgrupper:  

• Invånare i Ronneby Kommun 

• Turister och besökare 

• Företagare från stad och landsbygd 

• Personer med hobbyverksamhet inom området 

• Nationella företag/entreprenörer 

• Föreläsare 

• Lokala trädgårdsföreningar, Ronneby Biodlarförening och andra sällskap och 

föreningar 

• Delar av Ronneby Kommuns organisation 

• Naturum Blekinge/Länsstyrelsen 

 

 

Projektgruppen består av en projektledare, näringslivschef, parkchef och 

evenemangssamordnare. Regelbundna arbetsmöten kommer att ske under hela 

projekttiden. I övrigt får vi stöd av kommunens landsbygdsutvecklare och sakkunniga 

personer som blir ett slags bollplank under projektets gång. 

Projektledare ansvarar för projektets ekonomiska redovisning. 

 

 

Styrgruppsarbetet 
 

Styrgruppen ska hålla sig informerad om det löpande arbetet i projektet. Deltagarna i 

projektgruppen ska tillsammans jobba för att projektet är stabilt och jobba för att det på sikt 

ska kunna bli permanent. De ska också arbeta på ett sådant sätt att det gynnar ett fortsatt 

gemensamt samarbete mellan kommun, projektansvarig och övriga inblandade. 

 

 

 



Resultat 

• En årlig återkommande trädgårdsmässa i Ronneby Brunnspark 

• Mässtidning 

• Nationell marknadsföring av mässan 

• Ökat besöksantal i parken 

• Spridning av kunskapen om en hälsosam vardag 

Aktiviteter på plats              

• Försäljning av växter, trädgårdskonst, möbler, redskap, kläder, maskiner, belysning,  

grönsaker och annat ätbart sprunget ur en trädgård 

• Föreläsningar 

• Workshops 

• Barnaktiviteter. Tex. tillverkning av papperskrukor, egen plantering 

• Guidade rundor i Brunnsparkens egna trädgårdar.  

Representerade av Ronneby Kommuns parkpersonal 

• Filmvisning kvällstid i samarbete med Centrumbiografen i Ronneby 

• Demonstration av anläggningsarbete/ bygge av tex pergola och/eller 

andra trädgårdsprojekt 

• Trädgårdskonstnärer i aktion 

• Visning av biodling 

• Utställning av olika hönsraser 

• Fler aktiviteter kommer att växa fram under projektets gång 

 

Budget 

Avstämningar med projektledare och styrgrupp görs under projekttiden. 

Projektledares arbetstimmar redovisas. Till projektet tillkommer ett stort antal  

arbetstimmar från personer med ideellt engagemang. Dessa redovisas ej.  

Till Sydostleader ska regelbundna redovisningar och rekvisitioner göras enligt  

deras krav och regler. 

 

Tidsplan 

Se bilaga, Tidsplan 

 

Övriga bilagor 

Ansökan och budget, Sydostleader, Aktiviteter  

             


