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En levande bygd 
Det är kul att bo i en bygd där tiden inte 
står stilla! I Immeln med omnejd rör det 
verkligen på sig. Det är dessutom 
inspirerande att skriva ett informations-
blad, utgivet av en förening som ”verkar 
för en levande bygd”. 
 Mycket är på gång! Framtidsgruppen 
m.fl. fortsätter sitt idoga arbete med att, 
tillsammans med kommunen, göra vårt 
Immeln ännu mer attraktivt för oss själva 
och våra gäster. Båthamnens nya, ljusa och 
luftiga atmosfär är ett lysande exempel på 
hur bra det kan bli när vi gräsrötter själva 
tar tag i saker. Våra insatser, våra idéer och 
vår goda vilja behövs. Tillsammans kan vi 
göra det bra för oss själva.  
 Givetvis kan vi ha olika åsikter om vad 
som är bäst men det är ju det som skapar 
dynamik. Det viktiga är att vi alla är 
engagerade och inte är rädda för att säga 
vad vi tycker. Detta har vi verkligen haft 
möjlighet till de senaste åren och så blir det 
säkert i framtiden också! 
 Ett sätt att visa sitt intresse är att 
besöka vårt årsmöte i Bygdegården den 7 
mars! 
I detta Byablad kan du läsa om: 

• Framtidsgruppen inför 2004. 
• Planerna på en ny, lekfull Byakamp. 
• Långlördagarna i Bygdegården. 
• Webbgruppens bredbandsarbete. 
• Sportlovsaktiviteter i Bygdegården. 
• Lite om årets valborgsfirande.  
 
Jag hoppas du får en trevlig stund med 
Byabladet. 
Byabladsredaktören 

Välkommen till 
årsmötet! 
Ett år går fort och det är återigen dags för 
Bygdeföreningens årsmöte. 
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till 
Immelns Bygdegård söndagen den 7 mars 
kl. 15.00 
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 ordförande för två år. 
  Val av två ordinarie ledamöter för två år. 

(Mandattiden utgår för Anna Sjöblom och 
Jan-Olof Josterud.) 

  Val av tre suppleanter för ett år. 
(Mandattiden utgår för Jerker Edfast, Mishi 
Nardus och Roger Dehlén.) 

§8  Kommittéer 
  (Byakampen, Bygdegården, 

Framtidsgruppen,  Gökottan. Höstfesten, 
Långlördag, Musik vid Immeln, 
Stengruppen, Valborg)  

§9  Frågor som av enskilda medlemmar väckts 
på stadgeenligt sätt. 

§10  Ärenden som av styrelsen hänskjutits till 
mötet. 

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

 
Läs mer om årsmötet på nästa sida! 



Vedauktion på årsmötet 
De senaste helgerna har Turism & Service 
i Immeln, med hjälp av Nils-Erik Jönsson 
och andra intresserade, avverkat en del träd 
i hamnområdet. Veden skänker man till 
Bygdeföreningen som på årsmötet kommer 
att auktionera ut den i lagom potter. 
(Troligen blir det två eller tre potter om 10 
m3.) Pengarna kommer sedan att gå till det 
kommande scenbygget i båthamnen.  
 

Dags för årsavgift 
Som medlem i Immelns Bygdeförening 
stöder du arbetet för en levande bygd. 
Årsavgiften som betalas med bifogat 
inbetalningskort är 50 kr för enskild 
medlem och 100 kr för familj. 

 
 

Framtidsgruppen i 
Immeln 2004 
Vad händer i Immeln under 2004 avseende 
framtidsgruppen, detaljplan, scenbygge, 
visionsarbete mm? 
 Framtidsgruppen inom Immelns 
Bygdeförening har under hösten inte varit 
så aktiv främst beroende på att bollen just 
nu ligger hos kommunen. Efter år av 
visionsarbete med enkäter, skisser, 
stormöten samt tycka-tillskrivelser kan vi 
inte göra mycket mer än att invänta 
kommunens initiativ. För att komma vidare 
med detaljplanen måste man lösa 
markägarfrågan i området som nu är 
föremål för planläggning. 
 Efter detta kommer kommunen att 
presentera sitt förslag till detaljplan. Detta 
förslag kommer att baseras på dels 
Framtidsgruppens visionsskisser och dels 
på berörda sakägares kommentarer. I 
samband med att planen presenteras av 
kommunen kommer ett nytt stormöte att 
hållas ( i kommunens regi) där alla bereds 
möjlighet att återigen diskutera och ha 
synpunkter på planförslaget. 
 Kommunen har också bollen vad gäller 
att utarbeta en mer långsiktig lösning 
avseende kiosk, vandrarhem samt 

camping. Diskussioner förs med Turism & 
Service i Immeln. 
 Framtidsgruppen har försökt att lista 
vad som kan göras framöver i väntan på att 
planen blir färdig. Vi har kommit fram till 
följande: 
 

• Toaletten vid båthamnen 
färdigställs och tas i bruk till våren 

• Parkeringsplatserna vid 
vandrarhemmet och kanotcentret 
färdigställs inför kommande 
säsong. 

• Beachvolleybollplan anläggs vid 
sydspetsen av badplatsen. 

• Landhockeyplan (asfalterad) 
anläggs på lämplig plats. 

• Projektering av kanalbygge 
påbörjas. 

• Fast scen byggs inför stundande 
Harry Martinssonjubileum samt 
firande av det i år 25-åriga 
evenemanget ”Musik vid Immeln”. 

• Kanalen, båthamnen samt kärret 
röjs i enlighet med 
överenskommelse om skötselavtal 
mellan kommunen och Turism & 
Service i Immeln. 

  
 
 
 
 
 
 
Detta hoppas vi få gehör för och få se 
förverkligat under första delen av 2004. 
Vi hoppas på fortsatt stort engagemang 
under året och tveka inte att höra av dig till 
oss för synpunkter, idéer eller kritik. Alltså 
även ni med kritiska synpunkter är 
välkomna att höra av er. 
 Det är också roligt att notera att byns 
exempel nu bildar modell för liknande 
grupper i hela kommunen och att det 
hittills är Immeln som haft störst antal 
besökare vid stormötena. Det 
engagemanget tackar vi byborna särskilt 
för. 
 Väl mött under 2004! 
 
Immelns framtidsgrupp 



Nya Byakampen 
Nya Byakampen kan blir verklighet i maj 
2004 om vi hjälps åt! 
 
Nya Byakampen kommer att få en lite 
annorlunda form jämfört med den 
byakamp som tidigare genomförts i 
Immeln. Den övergripande målsättningen 
är att alla skall ha lika skoj, oavsett om 
man är en av arrangörerna eller någon 
annan. Av denna anledning kommer de 
olika grenarna att utformas efter tanken att 
lagen själva skall kunna döma i 
tävlingarna. Detta medför att 
administrationen blir minimal vilket 
betyder att arrangörerna också kan vara 
med i leken. Leken kommer att sättas i 
centrum, vilket kommer att märkas på 
utformningen av de grenar som skall 
genomföras. 
 
Tidigare har byakampen avgjorts under två 
dagar, men tanken är att vi nu skall hålla 
oss inom ett dygn. Inom detta dygn skall ca 
fyra grenar hinnas med, pris delas ut och 
någon form av avslutningsfest genomföras. 
Vi som börjat leka med idén om en ny 
byakamp tror att detta tidsutrymme är 
rimligt under förutsättning att vi "kommer 
igång" i tid på förmiddagen 
 
Beträffande innehållet i Nya Byakampen 
finns inget som ännu inte går att ändra på. 
Har du idéer eller vill hjälpa till rent 
praktiskt är därför vårt tips att du kommer 
till Bygdegården söndagen den 14 mars 
klockan 11.00. Vid denna träff är det tänkt 
att vi skall ”sparka loss” Nya Byakampen 
från att ha varit en idé till att bli mera 
konkret. Kanske vi kan börja fördela 
ansvarsområden. Sen är det ju som med 
alla arrangemang, det krävs människor för 
att de skall kunna genomföras, så även nu. 
Vi som har börjat fundera på om det går att 
återuppväcka byakampen menar att antalet 

människor som dyker upp på träffen den 14 

mars får vara avgörande för om vi klarar 

av att genomföra Nya Byakampen i år, 

eller om den får vila ytterligare ett år. 

Löpande och mer detaljerad information 
kommer att presenteras på 
www.immeln.nu 

Ärade bybor, att ni inte redan nu börjar 
fundera över hur era lag skall se ut, så att 
det är klart tills det att man kan anmäla sig. 
Lagen skall bestå av minst sex personer 
varav minst hälften ska vara boende i 
Immeln med omnejd, d.v.s. ungefär det 
område Byabladet delas ut i. Och hör ni, 
glöm inte den 14:e mars, i så fall missar vi 
kanske allt det roliga! 
 
Byakampskommittén 

 

Långlördag i Bygdegården 
Sista lördagen i varje månad har 
Bygdeföreningen sedan i höstas hållit 
Bygdegården öppen för medlemmarna. 
Grundtanken med ”Långlördag” är att 
Immeln skall få ett naturligt forum för 
bybor att träffas och ha aktiviteter i. 
”Långlördag” för även med sig det positiva 
att bygdegården faktiskt används av oss 
som bor i bygden och inte står tom under 
den tid den inte hyrs ut som 
övernattningsalternativ åt sommargäster.  
 
De två första tillfällena då ”Långlördag” 
hölls i Bygdegården var det lite tunt med 
besökare, men efterhand har besökarantalet 
ökat. Positivt är också den stora 
spridningen av åldern på 
besökarna, allt från 2 
år till 60+. Vilka 
aktiviteter som 
förekommer under dessa 
”Långlördagar” är i 
princip upp till 
besökarna. Vissa har 
bara kommit för att över 
en kopp kaffe få en 
pratstund med bekanta eller obekanta, 
medan andra dragit fram pingisbordet för 
att lira lite ”rundpingis”. Tipslördag på  
TV 4 har intresserat en del medan 
filmvisning har uppskattats av andra.  
 
För barnen har ”Långlördagarna” blivit en 
mötesplats för lek, såväl ute som inne. De 
kompisar du kanske inte träffar så ofta i 
vanliga fall kan du möta här, vilket måste 
sägas gälla såväl gammal som ung.  
 



När det är ”Långlördag” försöker vi hålla 
öppet från ca 13.30 och så länge intresse 
finns från både besökare och den som skall 
städa och låsa. Kaffe, te, kakor, läsk och 
godis finns att köpa till väldigt humana 
priser. Någon vecka innan varje 
”Långlördag” kan du på www.immeln.nu 
få mer detaljerad information om 
öppettider och eventuellt förslag på 
aktiviteter.  
Vid frågor, kontakta 

Roger Dehlén, tfn 96167 
 

VARMT, VARMT VÄLKOMNA 
GAMMAL SOM UNG! 

 

Webbgruppen arbetar 
med bredbandsfrågan 
Det börjar att närma sig. 
 Webbgruppen fortsätter att driva på i 
frågan om det är möjligt att få hit 
bredband till Immeln. Webbgruppen 
kommer att skicka ut en anbudsförfrågan 
till de olika bredbandsbolagen. För att få 
ett bra underlag vill vi att alla 
intresserade som inte tidigare har anmält 
sitt intresse, anmäler sig på 
www.immeln.nu eller kontaktar någon i 
webbgruppen. 
 Din intresseanmälan är inte bindande. 
Våra chanser att få bredband i Immeln 
inom en snar framtid anses bättre ju 
fler vi blir. 
Webbgruppen: 

Roy Paulsson   044-96150 
Mats Svensson 044-96443 
Lennart Ruder  044-96461 

 
Annonsera i Byabladet 
Nu har du som är företagare i bygden 
möjlighet att annonsera i Byabladet. 
Via Byabladet når du alla hushåll i 
Immeln, Värestorp och Dönaberga. 
För en annons i formatet 90x70 mm betalar 
du endast 150 kr. 
Är du intresserad så kontaktar du Mishi 
Nardus på tfn 96234 eller via mail till 
kontakt@vabrareklam.se 
 
 

 
Traditionell Valborg 
Valborgsmässoafton firas som vanligt i 
båthamnen. Vem som blir årets vårtalare är 
ännu inte klart.  
Vi börjar att sälja facklor vid kiosken  
kl. 19.30 och fackeltåget avgår sedan  
kl. 20.00.  
Vid mörkrets inbrott avslutas kvällen med 
ett stort fyrverkeri, även i år sponsrat av  
GEBI Cykel och Motor i Knislinge. 
 
Välkomna med släkt och vänner! 
 

 

Lotteriansvarig sökes 
För att vi ska kunna genomföra vårt 
valborgsfirande krävs det att vi i bygden 
ställer upp och hjälper till. I år behöver vi 
framförallt en person som kan ta över 
ansvaret för det populära lotteriet.  
Du som är intresserad kan ringa Roger 
Dehlén på tfn 96167 eller 0733-327807   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sportlovsaktiviteter i 
Bygdegården för barn 
och ungdomar. 
 
Mitt under sportlovet, tisdagen den 17 
februari, blir det sportlovskul i 
Bygdegården kl. 10 –16. 
Alla barn och ungdomar i Immeln, 
Värestorp och Dönaberga är välkomna dit.  
Planerade aktiviteter är:  

• TV-spelsturnering  
på storbildsduk 

• Filmvisning 
• Pingis 
• Korvgrillning 

Givetvis beror det även på deltagarna vilka 
aktiviteter som blir av.  
 
Har du frågor kan du höra av dig till 
Masken, 96443 eller Pricken, 96422. 
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