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• Vad som ska hända:

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE 
14 MARS KL 17.00 I BYGDEGÅRDEN
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    Styrelsen och revisorernas berättelse över det senaste 
        verksamhetsåret.
§6    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§7    Val av två ordinarie ledamöter för två år. Alf Bellman har 
        undanbett sig omval.
§8    Val av tre suppleanter för ett år.
§9    Fastställande av årsavgift för nästa år. Styrelsens förslag är 
        oförändrat 100/50.
§10  Budgetnerskärning .
§11  Rapport från framtidsgruppen.
§12  Övriga frågor.
§13  Mötet avslutas.

Årets	första	Byablad...
kommer när Immeln ligger inbäddat i 
ett tjockt mjukt täcke av vit snö, dagarna 
blir ljusare och ljusare och fågelsången 
muntert tilltar. Nämnas här måste 
hjältarna Janne Josterud med familj 
som gett oss nyplogad hockeyis och 
skridskobanor. Bengt Larsson som har 
kört med scoter och gjort fi na skidspår 
i olika slingor i anslutning till järnvägen 
mot Arkelstorp (Bengt och karta se t v). 
Ute i spåren möter man också glada 
människor från Arkelstorpshållet och på 
isen har det varit många häftiga hockey-
matcher m m. Många är extra glada tack 
vare er båda!

Ulrika Dehlén, redaktör

MYSIG STÄDDAG I BYGDEGÅRDEN MYSIG STÄDDAG I BYGDEGÅRDEN 
SÖNDAG 18 APRIL 
mellan kl 10 och 16
Kom en, två, fem timmar eller kanske hela dagen. Kom en, två, fem timmar eller kanske hela dagen. 
Din insats behövs!

En trevlig vårtradition är vårstädningen i Bygdegården. 
Vi träffas för att kratta löv, sopa, putsa, svabba m m. 
Vi ses mellan kl 10 och 16. 

Bygdeföreningen bjuder förstås på fi ka och 
förhoppningsvis kan vi avnjuta den i solskenet! 

Ring gärna och meddela Ingela Svensson att du kommer, 96 309, 
så hon vet hur mycket bröd osv hon behöver fi xa. 

VÄLKOMMEN och ta gärna med en kratta eller liknande!

STENDAG I KOMMUNEN 
LÖRDAG 22 MAJ
Vi har haft möten med Maria Ehrenberg från kommunen 
angående en planerad ”stendag”, som går av stapeln lördagen 
den 22 maj. Vi är ombedda att hålla sten museet öppet men 
detaljer runt denna aktivitet följer.



• Vad som har hänt:

Vi har haft kontakt med de personer 
som är intresserade av att investera 
i Immeln och hade ett möte med 
några av dem, vilket resulterade i en 
skrivelse till kommunens politiker.

Immelns Framtidsgrupp har sedan 2004 framfört synpunkter och 
förslag till Ö Göinge Kommun om hur man vill att en framtida 
expansion och utbyggnad av Immeln bör se ut. 
Dessa förslag har varit väl förankrade hos de fl esta byborna och 
de berörda entreprenörerna i byn. Även om uppslutningen inte 
varit 100% så har en stor majoritet stått bakom förslagen. 

Det ursprungliga förslaget till detaljplan har man till stor del 
hållit fast vid med några undantag för förslag som lagts av 
kommunen och som har diskuterats vid öppna möten under åren.

Ö. Göinge Kommuns styrande politiker och ansvariga tjänstemäns 
agerande däremot har varit allt annat än rakspårigt och 
konsekvent. Beslut och förslag det ena året har blivit det rakt 
motsatta nästa år. 

Man har inte utrett vad som är möjligt rent byggtekniskt eller 
gjort kalkyler i förväg över de tänkta investeringarna. Behov av 
vattendomar och miljögodkännanden har nonchalerats. 
Något samarbete med bybor eller företagare verkar man 
inte längre intresserade av och i nuläget vet ingen vad som 
kommer att ske. Den nya detaljplanen drog man tillbaka 
efter Länsstyrelsens kritik och i den gamla behövs ett antal 
förändringar göras. 

Därför ställer nu Immelns Bygdeförening som en av 
byns turistentreprenörer tillsammans med ett antal 
övriga intressenter och företagare några frågor till 
kommunledningen. 

Vi vet att kommunens byggnadsinspektör Anders 
Emgård gör ett bra arbete med att pussla ihop de 
praktiska planerna för Immeln, men de övergripande 
planerna och besluten saknas. 
Det är av största vikt för oss, om vi ska kunna göra 
investeringar och satsningar i Immeln, att vi får veta hur 
kommunen kommer att agera eller kanske som tidigare 
inte agerar i Immeln.  

•   Hur kommer kommunen att agera vid en projektstart av 
Gyviksprojektet? Finns det färdig projektering av VA , vägar och 
cykelvägar? Finns det avsatta medel? Hur snart kan man komma 
igång? 
•   Hur och när kommer anpassning av byvägar och anläggning av 
trottoarer och cykelvägar att ske? 
•   Hur kommer kommunen att hantera möjligheten till 
marklägenheter vid Mor Annas väg? 
•   Hur kommer kommunen att hantera förslaget till dagis vid fd 
Rävagården? 
•   Kommer kommunen att diskutera fram en bra lösning till 
villavagnar och övernattningsstugor på campingen tillsammans 
med ägarna? När kommer detta i så fall att ske? 
•   Kommer kanotcenter att stanna kvar på sin nuvarande plats 
och detaljplanen att ändras? 
•   Kommer tennisbanan att stanna kvar på sin nuvarande plats 
och detaljplanen att ändras? 
•   Kommer planerna på marklägenheter vid tennisbanan att 
fullföljas och projekteras och detaljplanen att ändras? När kan 
detta så fall att börja byggas? 
•   Kommer planerna för parkeringen vid kanotcenter att 
fullföljas? När kommer detta att i så fall att realiseras, en större 
parkering är nödvändig snarast? 
•   Kommer vassviken och kanalen att muddras och rensas? Hur 
går arbetet med en vattendom och miljötillstånd i ärendet? När 
och hur kan det utföras? 
•   Hur ser planerna ut för området runt kanalen? Kommer det att 
fi nnas möjligheter till turismverksamhet? När kommer området i 
så fall att göras tillgängligt? 
•   Hur ser planerna för området framför vandrarhemmet ut? 
•   Var och när kommer vägen till båtrampen att anläggas och 
rampen att renoveras? 
•   När och hur kommer en dikning och uppfräschning av alkärret 
på östra sidan att ske? Är naturvärdesbedömningen från 2003 
reviderad och anpassad till utseendet idag? Är behovet av 
vattendom kontrollerat?  

Det bästa svaret på våra frågor vore naturligtvis en 
övergripande tid- och ekonomiskt förankrad plan för 
Immeln, med Framtidsgruppens förslag från 2004 som 
grund, och som är framdiskuterad och demokratiskt 
förankrad med övriga intressen i Immeln. 

Svaret vi fått: 

Monica Ericsson är projektledare för utvecklingsarbetet i Immeln,
förutom för sådana ärenden som gäller bygglov, avlopp och 
liknande.
Hon kommer om några veckor att skriftligt svara på vår skrivelse, 
och anledning till detta var att man vill invänta domen från 
regeringen angående Gyvik. (Förmodligen har man besked från 
välunderrättade källor om att detta kommer att avgöras nu).

Det enda för 2010 man har fattat beslut om är att gräva en 
avloppsledning med cykelstig från nånstans vid kiosken till 
nånstans vid kanotcenter. Inga andra åtgärder planerades just nu.

Frågor som hon lite svävande svarade på:
Den gamla detaljplanen skall gälla men kanotcenter och 
tennisbanan kommer inte att fl yttas.
Den del av den planerade tomten vid tennisbanan som återstår 
skall säljas.
Planerna för camping och badplats kommer inte att ändras.
Övriga delar såsom kanalen, vassviken, stugorna vid 
vandrarhemmet, kärret och vägen till båtrampen att genomföras 
men när detta blir aktuellt har man ingen aning om.

Ann-Christin Dillman, ordförande



HASTIGHETSDÄMPANDE 
ÅTGÄRD VID KIOSKEN
4 års diskussioner 
med Vägverket 
har äntligen resul-
terat i avsmalning 
av vägen vid 
övergångsstället 
vid kiosken och 
skyltat med 
rekommenderad 
hastighet 30 km/
tim. 
Det är glädjande att många fordon respekterar det och saktar ner 
farten, vilket är lovande inför sommarsäsongen.

Budgetnerskärningar 
av kommunala bidrag
Vid ett informationsmöte i Broby fi ck vi veta att budgeten till 
föreningslivet ska minskas. 
Vad det innebär för Bygdeföreningen har vi inte fått svar på, 
ej heller när vi kan förvänta oss någon återkoppling. 
Många ställde naturligtvis frågan vad kommunen har tänkt 
ska hända med alla byggnader som de avsagt sig och som nu 
förvaltas av föreningar. Rivas? 

MÖTE MED KOMMUNEN 
den 20 augusti
Några representanter från styrelsen och 
Framtidsgruppen samt Olle Hjelm hade ett möte med 
Thomas Lagerström, Maria Ehrenberg, Camilla Palm 
och Elisabeth Rosengren för att ha en dialog om hur vi 
upplever kontakten med kommunen.

Vi klagade på att det saknas ordning och reda; allt 
från sophämtning till uppläggninsplatser i hamnen, 
ordningsföreskrifter på nätet där gäster kan läsa vad som gäller 
i kommunen, t ex uppställning av husbil.

Vi ifrågasatte huruvida kommunen hade en uppfattning om hur 
många besökare Immeln har under säsongen. De får in statistik 
från kanotcenter och campingen men övriga besökare fi nns av 
förklarliga skäl ej med i någon statistik.

Naturligtvis berättade vi om bakgrund och anledning till 
Framtidsgruppens bildande för att balansera mot vad besökarna 
hade fått sig till livs i kommunhuset, som säkert innebar en 
negativ inställning till Immeln.

Resultatet? Ett nytt möte i augusti 2010 för att se vad som har 
hänt.

Grillmyset i båthamnen
Ett tjugotal Immelnbor träffades den 13 augusti för att grilla och 
bekanta oss med varandra. Dessvärre var vädergudarna inte med 
oss, utan så snart grillen var tänd började regndropparna falla. 
Träffen blev därför kortare än planerat men de timmar vi hade 
var gemytliga.

Utarrenderingen av Bygdegården
Angående arrendet av Bygdegården gick planerna av olika skäl 
inte i lås men andra lösningar diskuteras.

• Vad som händer:

FUNDERINGAR FRÅN EN IMMELNBO 
– Utveckling i Immeln
Efter att ha varit Immelnbo sedan mitten på sextiotalet 
kan man fundera lite hur utvecklingen har fortskridit 
i samhället.

Dåvarande Hjärsås kommun anlade gator, gatubelysning, 
kommunalt vatten och avlopp. Reningsverket stod klart sextiosju. 
Under en tioårsperiod växte nuvarande villaområde upp. 
Byggnadsplan fanns på ett sextiotal villor. 

Utvecklingen såg tämligen ljus ut. Även förskola startades 
i Värestorp. Efter hand som nybyggnaden avtog, ökade 
försäljningen av de äldre fastigheterna och många yngre familjer 
blev nya ägare. 

Föreningslivet blomstrade. Förutom Värestorp/Immeln 
fotbollsförening fanns bandyklubben, bordtennisklubben, 
motionsklubben, som bedrev gymnastik både för barn och vuxna 
i NTO-lokalen, nuvarande Bygdegården. En tid fanns även en 
ryttarförening. 

På badplatsen som bedrevs ideellt fanns även en bastu-
anläggning. I början på åttiotalet startade en privatperson 
kanotcenter och med det även Immelnbåten. 

Under årens lopp har en förändring skett. Bygdeföreningen 
bildades och med den andra aktiviteter bl a ”Musik vid Immeln” 
i mindre skala. Detta visade sig vara en positiv ide. 
”Musik vid Immeln” har vuxit mer och mer och resultatet ser 
vi ju idag. Även ”Byakampen” startade upp, vilket innebar 
olika tävlingar med lokala lag. Ett mycket bra arrangemang på 
försommaren. Men tyvärr, efter några år dog ”Byakampen” ut. 
Mycket tråkigt eftersom den förenade både barn och vuxna. 

Bygdeföreningen har på olika sätt försökt få igång verksamheter 
igen, bl a genom stormöte, även politiker har bjudits in. Beslut 
har fattats att bilda en framtidsgrupp. Framtidsgruppen är öppen 
för alla medlemmar. 

Många förslag om förändringar till det bättre har framförts. Men 
tyvärr, det mesta rinner ut i sanden. 
I ett samhälle som Immeln med dess fi na natur tycker man att fl er 
barn skulle få växa upp till en bra start här i livet. Tyvärr verkar 
meningarna delade. 
Vi i Framtidsgruppen har arbetat hårt för kollektivtrafi ken, 
vilken är nog så viktig. Efter många möten med kommun 
och Skånetrafi ken fi ck vi i 2008-års turlista. 14 st avgångar 
från Immeln och 10 st till Immeln på vardagar. Tyvärr, 
resandeunderlaget var för litet, med följd att Skånetrafi ken har 
minskat ner antalet resor. Tråkigt men sant. 

Vad jag här har skrivit ner är bara en liten tillbakablick på hur  
Immeln har utvecklats under ett fyrtiotal år, eller, har Immeln 
kanske inte utvecklats. Man kan lätt räkna till ett trettiotal  
permanentboende hus  som står tomma mesta tiden på året. 
Ägare till dessa hus är sommargäster som inte tillför Immeln eller 
kommunen några skattemedel, då de oftast är skrivna i någon 
annan kommun. 

Både kommunpolitiker och invånarna i Immeln bör ta sig en 
tankeställare, annars kanske Immeln blir en sommarort  för 
stadsbor och danskar. 

Jag ställer mig frågan. Vad vill politikerna i Östra Göinge? 
Vad vill Immelborna?

 Jan Ericsson



Har du text/info som skulle vara intressant i Byabladet? Skicka till ulrika@bangreklambyra.se eller ring Ulrika 96 167

HYR BYGDEGÅRDEN!
Bokar gör du tills vidare hos Yngve Olsson tel 044-96 301.
Kostnad: 50 kr/timmen de 6 första timmarna. 
Mer än 6 timmar 600 kr. 
Per dygn: 60 kr/övernattande gäst dock minst 600 kr.

FRAMTIDSGRUPPEN 
Framtidsgruppen är en underavdelning till Immelns Bygdefören-
ing och verkar för att utveckla byns och dess invånares intressen. 
Gruppen träffas ca en gång i månaden. Träffarna är öppna för 
alla i bygden och vi ser gärna att så många som möjligt deltar. Vi 
sammanställer på olika sätt synpunkter och gemen    samma åsikter 
från byns invånare. Vi har Bygdeföreningens mandat att diskutera 
med myn digheter och andra berörda. Framtidsgruppen rapport-
erar till styrelse, årsmöte och på bygde förening ens hemsida.

Stenrundan och Stenmuséet
Just nu snöfyllt i rundan men njut och upptäck i vår. Nyckel, karta 
och info kiosken. www.immeln.info. Tel 0733-144576 eller 96 045.

BLI MEDLEM I BYGDEFÖRENINGEN!
Som medlem i Immelns Bygdeförening stöder du arbetet för en 
levande bygd. Bl a genom… 
…att med en aktiv framtidsgrupp påverka bygdens utveckling.  
…att genomföra arrangemang.
…att erbjuda Bygdegården för aktiviteter för såväl bygdens folk 
som för folk utifrån.  
…att hålla medlemmar och andra i bygden informerade om 
vad som händer och sker genom vårt Byablad och webbsidan 
www.immeln.info. 
Idag är en tredjedel av alla hushåll i Dönaberga – Immeln 
– Värestorp medlemmar i Bygdeföreningen! 
Medlem blir du enklast genom att betala årsavgiften på 50 kr 
för enskild medlem eller 100 kr för familj med det bifogade 
inbetalningskortet pg 913824-9. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till det nya 
verksamhetsåret!

EFTERLYSNING!!!
BILDKANONEN I BYGDEGÅRDEN 
har fått fötter! Har någon sett den? I 
så fall kan vi åter ha storbildskvällar : )

DET BLIR VALBORGS-, MIDSOMMAR-
FIRANDE OCH MUSIK VID IMMELN
Hjärsås/Värestorps IF arrangerar som vanligt midsommarfi rande 
vid båthamnen. Deras nya övertagande av Valborgsfi randet och 
Musik vid Immeln fortsätter även i år. Den 7 augusti kommer 
Musik vid Immeln att äga rum, en vecka tidigare än traditionellt.

IMMELNS KANOTCENTER NYA ÄGARE
Jon och Linda Marin bor i Vesslarp kommer närmast från 
Danmark. Jon kommer ursprungligen från Högsma och Linda 
från Småland. När jag pratar med Linda säger hon att vi kommer 
att känna igen oss ganska mycket och de kommer ev att utöka. 
Öppet hus i påsk med kaffe och tilltugg!
Öppet från 1 maj till slutet av september alla dagar 9-18. 
www.immelnskanotcenter.se. Tel 96 280.

Kiosk, camping och vandrarhem
Maria och David öppnar kiosken den 2 april kl 12-17. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 96 417.

M/S Immeln
Immelnbåten ca 5 maj-ca 31 augusti: 
Mån-fre 12.00-14.30. Lördag, söndag 13.00-15.30. 
Rundtur 120 kr. Sällskap om minst 30 pers 115 kr/ pers. OBS! Mid-
sommarafton ingen tur. Tel 96 040. Endast förhandsbokningar! 

Färsk fi sk hem till dörren
”Fiskebilen” kommer varje onsdag. Bland annat kör han 
Gyviksvägen och Mor Annas väg där han stannar runt 10.30. 
Ronnie Broberg har även nybakade stenugnsgrova, mejerivaror, 
lite frukt och konserver, d v s ett litet minilivs. Ring 070-557 40 77 
om ni vill beställa något eller be honom stanna till.

Grillkåtan på Ljungkullastigen
Ett annorlunda ställe utan IT och el där ni kopplar av några 
timmar i lyktans sken. Öppet vinter som sommar, vår som höst. 
Grillpaket kan beställas eller medtag egen matsäck. I kåtan fi nns 
plats för 10-12 pers. www.kgmedia.se/katan. Tel 044-96 181.

Tennisklubben och tennisbanan
Vi är stolta över en fantastiskt fi n tennisbana som vi hoppas ska 
utnyttjas fl itigt i sommar. Medlemskap och bokning i kiosken.

Träna nära och må bra
Vårterminen i Hjärsås med Hälsokompaniet blir det:
Boxpasset 70 min måndagar 17.30. Freepowerdance, Afropower-
dance måndagar 19.00. Cirkelpass onsdagar 19.00. Boll-och Afro-
pass 7-10 år (start den 7/2). För mer info se Halsokompaniet.nu 
eller ring Kerstin 073-403 09 10 eller Malin 0709-66 79 47.

Fotboll
HJVIF i Värestorp. Från knattelag till A-lag. Kansli tel 650 02.

VILL DU ANNONSERA I BYABLADET?
Immelns Byablad ges ut i ca 310 ex. Sommar ca 360 ex.

Det delas ut från Värestorp till Dönaberga. Ring 044-96 167.

Kanot-
centrats 
nya 
ägare!


