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Information
Län: Blekinge
Kommun: Ronneby
Kategorier: Stugor
Position: 56.2119,15.2773

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S20037?A=2043646

Beskrivning
Vackert semesterhus centralt beläget i Ronneby, med kakelugn
och liten balkong. Huset som är ett gatuhus, byggdes 1870 och
ligger i ett av Ronnebys äldre kvarter. Upptäck Ronneby, är en
gammal stad med mycket kultur, tex finns en vacker kyrka och en
fin Hembygdsgård med museum och mycket utställningar. Du kan
göra härliga utflykter i Blekinge Skärgård med någon av
turbåtarna som går ut från bla Karlshamn till någon av öarna eller
en rundtur i Skärgården. Vill du fiska har du nära till både i
Mörrumsån (tex lax) och  havet, eller varför inte i Ronnebyån.
Både i Ronneby och runt omkring finns flertalet vandringsleder.
Ett besök på Barnens Gård, Ronneby Brunn med SPA,
poolområde med vattenrutschkana, minigolf och restaurang kan
rekommenderas, liksom ett besök på Ericsbergs Naturreservat.
Vill du shoppa eller flanera i någon av de andra kuststäderna når
du snabbt Karlshamn eller Karlskrona. Semesterhusets läge gör
också att du enkelt når flertalet turistmål både i Blekinge, Skåne,
Småland och på Öland. Beroende på var du åker finns det bla
långa fina sandstränder, skärgård, skog och insjöar. Helt enkelt
ett semesterhus med många möjligheter.  Lite historia om
Kyrkogatan 15.  Huset ligger mitt i Ronnebys äldsta kvarter.
Källaren och grunden daterar sig kanske ända från medeltid då
staden var dansk. Bl a ägde Ronneby blodbad rum 1564 då den
svenske kungen Erik XIV lät bränna och skövla staden. Många
sökte då skydd i kyrkan intill.  Flera stadsbränder härjade i
Ronneby under medeltiden. 1864 brann större delen av staden
ner i en omfattande sådan. En del hus i Bergslagen (som området
runt kyrkan kallas) klarade sig, men mark och eventuell byggnad
där huset står blev avbränd liksom de flesta runt kyrkan.  1866
styckades nuvarande tomt av och köptes för 200 kronor. Måns
Svensson och hans fru var första ägarna. Många personer har
ägt eller hyrt huset sedan dess, man kan i en förteckning över
dessa se bl a snickare, målare, bruksarbetare, slaktare, garvare
och bleckslagare. Vanligt var att hyra ut övervåningen så ofta
bodde två familjer här.  1908 byggdes huset om till nuvarande
yttre skick. 1949 installerades vatten, avlopp och vedspis med
värmeledning. De gamla kakelugnarna revs och den inre
planlösningen ändrades. De näst senaste ägarna satte in nya
kakelugnar (enligt muntlig uppgift från rivning av hus på
Brunkebergsåsen i Stockholm), isolerade och moderniserade runt
fönster och dörrar.
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