Livet i Blekinge
Nära till det som är viktigt
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Livskvalitet helt enkelt
Drömmen om skärgårdsklippor och sandstränder, djupa skogar och ljusgröna ängar
blir verklighet i Blekinge. Här skiner solen lite fler timmar än på de flesta andra platser
i Sverige och du har alla möjligheter att förvandla semesterlyx till vardagsliv året om.
Du kan jobba på landet och bo i stan eller tvärtom och allting finns nära. De korta
avstånden ger dig mer tid till det som är viktigt för dig.

Läget, läget, läget.
När man väljer den plats där man vill sätta bo eller
etablera företag finns det en sak som oftast är viktigare
än allt annat – läget. Och Blekinges placering här i sydöstra Sverige är en strategisk fullträff. Du som vill etablera företag här har Europa alldeles intill och ungefär
samma avstånd till Berlin som till Stockholm. Du reser
genom hela länet på en dryg timme, vare sig du kör bil
eller åker tåg. Våra pendlare tar sig snabbt och smidigt
mellan kommunerna och till närliggande regioner som
Växjö, Kalmar och Öresund. Om du behöver komma till
Stockholm flyger du dit på 50 minuter.

I går, i dag, i morgon.
Örlogsstaden Karlskrona, länets största stad, finns
med på Unescos världsarvslista. Här står många
pampiga byggnader med spännande historia. Blekinge
är också charmiga, medeltida kuststäder med tydliga
spår från dansktiden, pittoreska fiskelägen, kurortstraditioner, böljande kulturlandskap, fiskrika sjöar och
åar, krispig lövskog och djupa granskogar. Och det
finns en stor portion framåtanda i länet – Blekinge
Tekniska Högskola lockar studenter från hela världen
och är en mötesplats för innovativa entreprenörer.
På NetPort Science Park finns flera företag som är
mycket framgångsrika inom nya branscher som t ex
utveckling av spel och mobila applikationer.

Det handlar om närhet.
Många av fördelarna med Blekinge är på olika
sätt kopplade till närhet.
Livskvalitet. Livet nära naturen, havet och

skärgården ger guldkant åt vardagslivet och semestern. Här har du möjlighet att hitta bra och
havsnära boende till rimliga priser. Och de korta
avstånden till arbete, skola och fritidsaktiviteter
betyder mycket i vardagen.
Läget. Närheten till Danmark, Tyskland, Baltikum

och Östeuropa och våra två handelshamnar med
stor kapacitet ger fina möjligheter åt dig som vill
göra affärer eller hitta ett utvecklande arbete. Vår
huvudstad ligger mindre än en timmes flygresa
bort och tågavgångarna till närliggande regioner
är täta.
Kreativitet och tillgänglighet. I Blekinge är det nära

till beslutsfattare och gott om
innovativa företagare som vill
och vågar. Tack vare en god samverkan mellan högskola, näringsliv
och offentlig sektor, starka nätverk
och engagerade inkubatorer, är det
enkelt att få stöd för nya projekt och att
hitta spännande samarbetspartners.

Vill du veta mer?
K arlskrona
Cirka 64 000 kommuninvånare.
Örlogsstaden på 33 öar mitt i skärgården.
Karlskrona kommun har ett internationellt
näringsliv och en aktiv landsbygd.
www.karlskrona.se

Det
här är
Blekinge

Ronneby
Cirka 28 000 kommuninvånare.
Ronneby är den moderna kurorten
med Sveriges vackraste park och ett
starkt och levande kulturliv.
www.ronneby.se

K arlshamn
Cirka 31 000 kommuninvånare.
Festivalyra och laxfiske, skärgårdsliv och
shopping i kommunen med en av landets
största handels- och industrihamnar.
www.karlshamn.se

olofström

ronneby
k arlskrona

k arlshamn
sölvesborg

Lite mer i detalj
Folkmängd:
Ca 153 000 invånare
Från öst till väst: 11 mil
Från norr till söder: 4 mil

Olofström
Cirka 13 000 kommuninvånare.
Här möts människor, teknik, kultur
och natur för utveckling, trygghet
och omtanke.
www.olofstrom.se

Sölvesborg
Cirka 17 000 kommuninvånare.
Sandstränder, fiskelägen, rock och
elitfotboll. Kommunen ligger längst
i väster och gränsar till Skåne.
www.solvesborg.se

Öar: 800
Sjöar: 950
Åar: 12
Soltimmar: Många!
Karlskrona ligger i toppen av
SMHIs solliga för hela Sverige.
Tåg: Från alla kommuner
avgår tåg varje timme till
Köpenhamn. Ex: 2 timmar
och 10 min från Sölvesborg.
Flyg: Från Ronneby Airport
till både Bromma och Arlanda.
Färjelinjer:
Karlshamn-Klaipeda,
Karlskrona-Gdynia.

www.blekinge.se
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Gå in på kommunernas webbsidor för att läsa om allt från turism till barnomsorg.

