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Grönstrukturplan, Beskrivning av den gröna miljön, Hallabro
Hallabro Samhällsförening fick i uppdrag av Ronneby Kommun att samla in information om och
beskrivningar av den gröna miljön i området under hösten 2014. Samhällsföreningen har, efter en
vandring i byn tillsammans med representanter från kommunen, identifierat ett antal platser och
områden som anses ha stor betydelse för samhället. För att få mer input från andra i samhället har
vi lagt ut bilder och beskrivningar av dessa platser på Samhällsföreningens Facebooksida och
efterlyst kommentarer. Detta dokument är en sammanställning av allt detta.
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1. Lekplatsen
Lekplatsen i Hallabro har varit på samma ställe i många år. Antagligen var det ett strategiskt läge
eftersom det på 70- och 80-talet fanns barn i nästan vartenda hus borta i det området. I och med att
det så sakteliga sker ett generationsskifte, håller lekplatsen att bli mer aktiv igen efter några år när
den kanske inte använts så mycket. Det är många barn i byn och det märks vissa dagar!
Det senaste året har lekplatsen rustats upp och har nu nya leksaker, en asfalterad bana runt sanden
och en grönyta där man kan sparka lite boll om man vill. I höst vinter kommer dessutom ett
vinsskydd och en grillplats byggas.
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2. Området bakom/ovanför lekplatsen
I området bakom/ovanför lekplatsen hittar man Kärleksstigen, stigen över till idrottsplatsen och
genvägen till Myrstigen. Förhoppningen är att stigarna i detta område ska flisbeläggas nu i höst för
att öka framkomligheten med t ex barnvagn. Området är en knutpunkt för flera stigar som leder åt
olika håll inne i byn och trafikeras flitigt av fotgängare.
Just vad gäller övergången till idrottsplatsen har det varit en del diskussioner fram och tillbaka, därav
den förberedda grinden mot stora vägen som aldrig öppnades upp. Som det är idag så får man gå
upp bakom lekplatsen för att komma över till idrottsplatsen och man går då över vägen där det är
som sämst sikt och många gånger hög hastighet. Det finns dock delade meningar om lämpligheten
med en grind i staketet och byborna är inte helt överens i frågan.
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Kommentarer angående Lekplatsen och omkringliggande område:
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3. Idrottsplatsen Björkvallen
Idrottsplatsen har länge spelat en central roll i byn, genom BHIFs upp och nedgångar i divisionerna.
Herrlag, damlag och juniorlag. Företagsfotboll, sommarfest och fotbollsskola. Ja, Björkvallen är fullt
av aktivitet, främst under sommarhalvåret och fotbollssäsongen.
Förr om åren har det funnits olika motionsslingor med utgångspunkt på Björkvallen. Den mest kända
och därmed mest saknade är ”Trekilometarn”. I och med avverkning växte delar av slingan igen och
användes mindre och mindre så att den idag är så gott som helt försvunnen. Det finns en stor
önskan hos byborna att restaurera denna.
Risken för vildsvin har lett till att man tvingats stängsla in området med elstängsel och det upplevs
nu av vissa som mindre lättillgängligt på grund av det. Men till dess att vildsvinsplågan har
eliminerats så finns det inte många alternativ, tyvärr.

Kommentarer angående Björkvallen:
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4. Kärleksstigen
Var namnet på stigen kommer från kan man ju gissa och huruvida den fortfarande används för
kärlekspromenader är okänt, men det skulle man väl kunna anta! Den används även flitigt för
hundpromenader, barnpromenader och tipspromenader. Stigen är väldigt vacker och det känns som
att man förflyttar sig bakåt i tiden när man närmar sig Vannslätten. Att stigen blir röjd och klippt av
ideella krafter lite då och då är vi nog allihop väldigt tacksamma för!

5. Vannslätten
Hembygdsgård, museum, våfflor och får. Det är några associationer man kan få när Vannslätten
omnämns. Gården ägs av Ronneby Kommun och mangårdsbyggnaden och det omkringliggande
området sköts av Hembygdsföreningen. Museet är öppet för allmänheten på söndagarna under
sommaren och där sjuder av liv och aktivitet. Samhällsföreningen har de senaste två åren anordnat
tipsrunda i samband med dessa söndagar för att utveckla ett samarbete mellan föreningarna och för
att träffa folk. Detta är nämligen den bästa platsen för det på sommaren!
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6. Östenrundan
Ja, vad ska man säga om denna, den säkert mest trampade rundan i byn? Att det är otroligt vackert,
att det finns belysning så att man kan gå där även kvällstid och att det säkert behövs fler
hundbajssoptunnor, med tanke på hur många hundägare som går här dagligen. Det är en ganska
lagom runda för en promenad om man har barnvagn, är lite otränad eller behöver 20 minuters
skvaller med en kompis. Det känns också som att man verkligen är ”på landet” med kossor och får
och en och annan kräfta!
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7. Hallagölen
I informationen vi fick utskickade pratas det bland annat om närmsta sjö och det var då vi kom att
tänka på Hallagölen. Den verkar inte användas så flitigt längre, men förr om åren har det varit
mycket aktivitet där! Fisketävlingar har vi sett foton på och jag vet att barnen gjorde utflykter dit på
vintern med dagmammorna. Där har badats och åkts skridskor och grillats. Gölen ligger på
gångavstånd från samhället och där är väldigt vackert.
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8. Gamla Järnvägen
Järnvägen har historiskt sett spelat en väldigt stor roll för
samhället. Det finns fortfarande rester kvar av banvallen och med
lite arbete skulle det kanske gå att knyta samman Hallabro,
Backaryd och även byarna norr om Hallabro igen. Tänk att kunna
cykla på bilfria vägar hela vägen ner till pizzerian i Backaryd en
varm sommarkväll…! Eller upp till Tjurkhult och köpa tomater…!
Eller varför inte hela vägen upp till Konga och gå på bio?
Söderut från den gamla stationsbyggnaden röjs järnvägen nästan
hela vägen fram till viadukten och hade det inte varit för
fårstängslet precis vid viadukten (runt en hage som inte använts
på länge) hade det nog gått smidigt att ta sig över till gamla
landsvägen eller upp mot Abborremåla utan att behöva ge sig ut
längs riksvägen. Markägarna (Stefan och Sofie) har gjort jättefint
längs den första biten, med skyltar och bänkar för
förskolebarnen. Rykten säger att en annan flitig användare tog
saken i egen hand och röjde det värsta resten av vägen bort till
viadukten (kommunal mark).
Norrut är det lite svårare den första biten, men delar av järnvägen är
farbar (gångbar) om man kommer en bit utanför samhället, uppåt
skyttebanan till. Och vill man så går det nog.
Instinktivt känns det som att den gamla järnvägen är något som har stor
utvecklingspotential och skulle kunna göra stor skillnad för de som bor i
samhället. Det finns så många olika aspekter som gör detta spännande;
historia, motion, knyter ihop olika samhällen, naturvärden i form av
Vierydsån t ex. Spontant känns detta som ett möjligt EU-finansierat
projekt!

Kommentarer angående Gamla Järnvägen:
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9. Postenrundan
Den gamla stationsbyggnaden inhyste även Posten, i alla fall en bit in på 80-talet. Postenrundan är
svårdefinierad, det beror väl på vilket håll man kom ifrån för att hämta posten, men en runda där
man går över bron vid gamla stationen och bron vid sporthallen kallas i folkmun Postenrundan.
Perfekt för en kort kvällsrunda med hunden eller för dem som kanske inte orkar gå runt hela
Östenrundan.

Kommentarer angående Postenrundan:
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10. Dammen
Ja, vad ska man säga. Den behöver nog en plan för sig själv, den här Dammen. Eller Träsket, som det
ofta kallas i folkmun. Här finns väl kanske två huvudalternativ egentligen, antingen återställer man
”Dammen” och området omkring eller fyller man igen och sår gräs och blommor. Det mest akuta är
kanske att göra området mer barnsäkert, med tanke på att det ligger granne med skola och förskola.
Utöver Dammen så bör man kanske även titta på gräsytan på andra sidan, mot hyreshusen till. Det
är stora ytor som inte används till någonting i nuläget och skulle kunna knytas ihop med ett
eventuellt projekt kring gamla järnvägen. Ett leksakståg för barnen skulle till exempel kunna placeras
här.

Kommentarer angående Dammen:

11

Kommentarer om Dammen forts.
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11. Ekebacken/Källabacken/Augustssons Backe
Kärt barn har många namn sägs det: Ekebacken,
Källabacken eller Augustssons Backe. Backen har i
alla fall använts i många år och där finns grillplats och
bänkar utställda. Det är byns allra bästa pulkabacke
och används flitigt av barn och barnsliga vuxna när
det är snö. Vissa bänkar är dock lite svåra att hitta
om man inte vet var man ska leta.

Kommentarer angående Ekebacken
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Andra kommentarer från Facebook:
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