
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ett säkert vårtecken  
Immeln ligger vit och frusen. Båtarna ligger och väntar på landbacken. Våren är dock 
inte långt borta. Om knappa två veckor är det nämligen dags för Bygdeföreningens 
årsmöte, ett vårtecken så säkert som något.  
Även i år kommer det att handla mycket om vår utvecklingsplan. Det välbesökta 
stormötet i höstas resulterade i en del förändringar som vi redovisar i text och bild i 
detta, årets första Byablad. På årsmötet kommer vi att informera om de allra senaste 
turerna kring planen. Vi hoppas förstås att många kommer! 
Den omtalade toaletten vid stenmuseet är förresten äntligen klar att byggas. Så fort 
tjälen släppt har kommunen lovat att spaden skall sättas i jorden. 
Du som ger dig ut ”på nätet” ibland glömmer väl inte att hålla koll på ”immeln.nu”? 
Vi vet att många gör det regelbundet. Det senaste är att ungdomarna har fått sina egna 
sidor och kanske läser du just nu Byabladet på nätet.     
Tillsammans kan vi göra mycket för vår bygd, både för vår egen gemenskap och för 
utvecklingen på längre sikt. Det stora intresset både för utvecklingsfrågorna och för 
våra övriga aktiviteter och arrangemang ger föreningen kraft att arbeta vidare. 
Byabladsredaktören  
 
Vill du göra en insats? 
Vill du t.e.x. sälja korv till Valborg, putsa fönster i Bygdegården eller har du kanske 
några bra idéer som du vill dela med dig av till Webbgruppen etc.? 
Vi vill gärna ha hjälp av nya krafter, både unga och gamla av båda könen! Här får du 
tre bra telefonnummer: 
Roger Dehlén (Valborgsfirandet) 96167 
Lasse Larsson (Bygdegården) 96045 
Lennart Ruder (Webbgruppen) 96461. 
 
Ett tack vill vi rikta till GEBI  
Cykel & Motor som i år, liksom förra året,  
sponsrar vårt Valborgsfyrverkeri.  
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Hej alla framtidsvänner! 
Återigen tänkte vi stämma av visionen om det framtida Immeln. Vi har nu sammanställt en skiss 
som försöker sammanfatta synpunkter, invändningar och nya ideèr. 
I framtidsgruppen är vi mycket glada för den stora uppslutningen till stormötet. Detta ger oss stor 
trovärdighet inför de fortsatta diskussionerna med kommunen. 
Synpunkterna som kom fram under mötet var konstruktiva och kan väl i stort sammanfattas med att 
som helhet så fick visionen godkänt.  
Det som vållade debatt och där mötet visad oenighet var kring Kanotcentrets placering. 
Vi föreslår nu ett nytt läge; utifrån dagens placering en något mera framskjuten position i en ungefär 
lika stor volym som dagens. (se skissen) 
I och med denna kompromiss tror vi att vi har ett fullgott material att fortsätta diskussionerna med 
kommunen. 
Arbetet som nu vidtar är att få till stånd den formella detaljplanen och försöka hjälpa kommunen att 
lösa markfrågorna i det aktuella området. 
Vi avser också att gå in i konkreta genomförande diskussioner med kommunen där vi benar upp 
vem som gör vad och när. 
Vi uppmanar fortfarande byns alla invånare att fortsätta tycka, ge synpunkter och ideèr. 
 
Kontakta : 
Jerker 96484    Lasse 96045    Lennart 96460 
Väl mött! 
Immelns Framtidsgrupp 
 

Ny placering av 
kanotcentralen 



 
Välkommen till Bygdeföreningens årsmöte! 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till Bygdeföreningens årsmöte söndagen den 
2 mars kl. 17.00 i Immelns Bygdegård. 
Förutom sedvanlig årsmötesdagordning kommer det att bli information och 
diskussion kring hur vi skall kunna förverkliga framtidsgruppens utvecklingsplan. 
Som vanligt bjuder föreningen på kaffe med dopp.    
 

Dagordning för årsmötet 
§1 Val av ordförande för mötet. 
§2 Val av sekreterare för mötet. 
§3 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 
§4 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 
§5 Styrelsens och revisorernas berättelse över det senaste verksamhetsåret. 
§6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§7 Val av tre ordinarie ledamöter för två år. (Mandattiden utgår för Lars-Ove 

Larsson, Yngve Olsson och Ingela Svensson.) 
 Val av tre suppleanter för ett år. (Mandattiden utgår för Jerker Edfast, Ulf 

Flenberg och Roger Dehlén.) 
§8 Frågor som av enskilda medlemmar väckts på stadgeenligt sätt. 
§9 Ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet: 
 ”Hur förverkligar vi framtidsgruppens utvecklingsplan?” Information och 

diskussion. 
§10 Fastställande av årsavgift för nästa år. 
§11 Övriga frågor 
§12 Mötet avslutas 

 

 
Dags för årsavgift 
Som medlem i Immelns Bygdeförening stöder du arbetet för en levande bygd. Idag 
har vi 75 familjer och 20 enskilda medlemmar vilket är ca en tredjedel av hushållen i 
Dönaberga-Immeln-Värestorp! Vi har förstås plats för alla i bygden som vill vara 
med!  
Årsavgiften som betalas med bifogat inbetalningskort är 50 kr för enskild medlem 
och 100 kr för familj. 
 
Välkommen att bli medlem! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 


