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Välkommen till Immeln! 
April och härligt vårväder! Livet verkar 
återvända till bygden. Gräsmattor räfsas, 
trädgårdslanden gödslas, och potatisen åker i 
jorden. Isen på sjön har sedan länge gått upp 
och båtägarna börjar drömma om kommande 
fisketurer. Återigen påminns man om 
förmånen att få bo just här, där skogen, sjön 
och vår spännande historia känns så nära. 
 På söndagspromenaden eller vid 
busshållplatsen på väg till jobbet, möter vi 
ibland nya ansikten. Det är Ni som nyligen 
har sökt er hit, köpt hus och vill leva ert liv 
här i bygden. Just Er, vill vi i Immelns 
Bygdeförening på detta sätt hälsa välkomna 
hit. Vi är stolta och glada över att ni vill bo 
här hos oss. 
 Immelns Bygdeförening verkar för en 
levande bygd genom att jobba både för att vi 
skall få det bra i framtiden och för att livet här 
och nu skall bli så rikt som möjligt. Ett 
exempel på detta är valborgsfirandet som nu 
står för dörren. Kom dit, upplev atmosfären 
och, om du vill, ta chansen att informera dig 
mer om bygdeföreningen! 

 
Årsmötet 
Bygdegården var fullsatt söndagskvällen den 
7 mars när bygdeföreningen höll sitt årsmöte i 
bygdegården. På programmet stod 
årsmötesförhandlingar och vedauktion. 
Stundtals gick debattens vågor höga när bl.a. 
bygdeföreningens aktieinnehav i Turism & 
Service i Immeln AB diskuterades. Debatten  
blev emellertid konstruktiv och en del  
frågetecken rätades ut. 
 

 
Informationsmöte om Turism & 
Service 
Det konkreta resultatet av årsmötets 
diskussioner blev att bygdeföreningen 
kommer att kalla till ett möte, främst för att 
kunna ge medlemmarna information om de 
ekonomiska effekterna av föreningens 
aktieinnehav i Turism & Service.  
 Detta möte kommer att äga rum tisdagen 
den 4 maj kl. 19.00 i Immelns Bygdegård. 
 Bygdeföreningens representant i bolagets 
styrelse, Yngve Olsson, kommer då att 
informera om företagets bokslut för 2003 
samt redovisa några av de tankar som finns 
inför framtiden. 
Observera att mötet endast är öppet för  

medlemmar i Immelns Bygdeförening. 
 
Lyckad vedauktion  
Auktionen av den ved som Turism & Service 
skänkt till bygdeföreningen inbringade  
4900 kr som kommer att öronmärkas för den 
fasta scen som planeras i båthamnen. 
 
Ny ordförande  
 Föreningen fick också, efter några års 
vakans, en ny ordförande i Roger Dehlén. 
Roger presenterar sig själv på nästa sida. 
Den nyvalda styrelsen ser ut så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vår nye ordförande har ordet 

 
Hej! 
Det är jag som är Immelns Bygdeförenings nye 
ordförande. För alla er som inte känner mig, och 
därför inte vet hur mina tankar kring 
bygdeföreningens verksamhet går, vill jag på detta 
sätt försöka låna er uppmärksamhet för en liten 
stund. 

 
 

Jag heter Roger Dehlén och är bördig från Skurup 
nere i södra Skåne. För ungefär fyra år sedan tog 
jag, min fru och vår dotter ett beslut om att flytta 
upp till ”vårt Eldorado”, Immeln.  Vi hade under 
en längre tid ”varit på väg hit upp”. Våra låååånga 
sommarvistelser på campingen och på sjön 
Immelns öar tenderade helt enkelt till att bli ännu 
längre allt efter som åren gick. Man kunde ju helt 
enkelt inte bo vackrare! Avgörande för att flytten 
hit upp blev av var att jag började studera till 
gymnasielärare i svenska, litteraturvetenskap och 
historia vid Högskolan Kristianstad. 
Pendlingsavståndet minskade helt enkelt. Mina 
studier pågår under ytterligare 1 1/2 termin, sedan 
får vi se vad som händer.  

 
Att värdera olika utvecklingar i ens liv mot 
varandra kan vara bedrägligt. Men att få leva och 
bo i Immeln har endast medfört positiva 
erfarenheter för oss. Dels har vi fått ta del av den 
vänlighet det välkomnande som många av ni 
bybor gett oss. Vi har även erfarit hur bra saker 
och ting kan bli och hur långt det kan bära om 
många i en by förenar sina krafter för att göra 
saker bättre. Bland det positiva bör även nämnas 
att efter flytten har vår familj utökats med en son, 
så åtminstone en av oss kan påstå sig vara infödd 
göing och immelnbo. Huruvida denna tillökning 
beror på flytten eller inte vågar jag inte 
kommentera, men jag tror bestämt att den vackra 
naturen här uppe har haft ett finger med i spelet … 

 
Så till bygdeföreningen och ordförandeskapet. Jag 
fick den stora glädjen att som nyinflyttad delvis få 
lära känna, men även under en tid få sitta i 
bygdeföreningens styrelse med vår förra 
ordförande Werner Larsson. Det var Werner som 
med sitt stora engagemang för Immelns 
Bygdeförening fick mig att aktivera mig och se de 
möjligheter som en stark bygdeförening kan 
generera. Den låga av vilja och kraft som brann i 
Werner skall jag försöka bära vidare under den tid 
jag sitter som ordförande. 

 
Jag ser det som oerhört viktigt att 
bygdeföreningen av alla upplevs som en ”öppen” 
verksamhet, d.v.s. där allas idéer om 
verksamhetsområden beaktas med samma allvar. 
Detta betyder att en grupp eller enskild som skulle 
vilja starta en syjunta eller varför inte en 
dataspelssektion inom bygdeföreningen måste 
vara precis lika viktiga för styrelsen att 
tillmötesgå som redan etablerade arrangemang 
och grupper. Det är viktigt att verksamheten inte 
stagnerar och upplevs som tillgänglig endast för 
några få. Naturligtvis kan inte styrelsen konstruera 
denna bredare verksamhet utan, om behovet finns, 
måste den som brinner för just en viss verksamhet 
vara drivande, men i samspel med styrelsen. Jag 
har en vision om att inom en tioårsperiod skall det 
finnas grupper inom alla åldrar och 
intresseområden som har bygdeföreningen som 
paraplyorganisation. De kan t.ex. heta sång- 
musik- och teatergruppen, matlagningsgruppen, ut 
och gågruppen, modellbyggargruppen och som 
ovan nämnts syjunta och dataspelsgrupper eller 
vad som helst som DU tycker är kul. Det är viktigt 
att bygdeföreningen är både KUL och seriös. För 
att nå en bit på vägen mot denna vision har vi 
startat något som kallas ”Långlördag”. Under 
hösten 2003 och våren 2004 har sista lördagen i 
varje månad varit ”Långlördag”. Grundtanken 
med denna öppethusverksamhet är dels att ”öppna 
upp” bygdegården för alla och envar av 
bygdeföreningens medlemmar, men även att 
fungera som en mötesplats, ett forum för byns 
invånare att träffas i för att dricka en kopp kaffe 
och prata med varandra. Vem vet, kanske 3-4 
personer med samma intresse råkar stöta på 
varandra här och säger: – Hörru ni! Skall vi inte 
försöka göra något av detta?  

 
Det är i en positiv tid jag axlar ordförandeskapet i 
bygdeföreningen, vilket är stimulerande. Byn har 
idag en dragningskraft, vilket syns på antalet 
nyinflyttade. Många av de nyinflyttade är 
barnfamiljer vilket är extra skoj då detta delvis 



garanterar byns (och bygdeföreningens) framtida 
utveckling.  
Vi ser idag även att många ungdomar som prövat 
sina vingar på annat håll återvänder hit. Vi har en 
webbgrupp som jobbar på att få bredband till 
Immeln och som gör ett fantastiskt arbete med 
byns egen webbsida, www.immeln.nu, som rätt 
utnyttjad av oss bybor kan bli oersättlig som 
informationskanal. Vi har en stark bygdeförening 
med bra organisation, redan idag med många 
fungerande intresse- och arrangemangsgrupper. 
Vi har en positiv tendens beträffande 
nyetableringar av privata småföretag i bygden, 
vilket kanske i sinom tid även kan generera 
arbetstillfällen och en utökad service för oss som 
bor här. Det pratas om utflyttning och negativa 
trender för nordöstra Skåne, men av någon 
anledning känns det som om det inte gäller 
Immeln. Vi håller på att lyfta! TAG PLATS!  
Roger Dehlén 

Gyviksvägen 2442 
280 63 Immeln 
044-96167, 0733-327 807 
roger.dehlen@immeln.nu 
 

Bredband inom räckhåll 
Webbgruppen undersöker nu möjligheten att få 
bredband till Immeln med hjälp av ett företag som 
specialiserat sig på fast tvåvägs 
satellituppkoppling. 
Tekniken går ut på att en parabol monteras på 
central plats i byn och sedan vidarebefordrar 
kommunikationerna via radiolänk. Från parabolen 
får det vara max 800 meter till första hushållet och 
därefter max 800 meter till nästa hushåll osv.  
Företaget erbjuder olika alternativ. 
Alt 1: 512/128 kbit/s. Detta innebär att vid 
nedladdning erhålls upp till 512 kbit/s och vid 
uppladdning (exempelvis sändning av mail eller 
filer etc) kommer kapaciteten att vara upp till 128 
kbit/s. 
Alt 2: 1024/256 kbit/s. Detta innebär att vid 
nedladdning erhålls upp till 1024 kbit/s och vid 
uppladdning kommer kapaciteten att vara upp till 
256 kbit/s. 
Alt 3: 2048/512 kbit/s. Detta innebär att vid 
nedladdning erhålls upp till 2048 kbit/s och vid 
uppladdning kommer kapaciteten att vara upp till 
512 kbit/s. 
Det finns ingen begränsning i nedladdning. Det 
vill säga, systemet kommer att fungera med full 
kapacitet oavsett hur mycket man laddar ner. 
Systemet kan byggas på med flera 
användargrupper om valfri storlek i all oändlighet. 
Vid leveransen får vi en totallösning som 
inkluderar satellitmottagare. Parabol, programvara 

DVB/RCS  (den nya europeiska standarden), 
kryptering, trådlöst spridningsnät, backbone om 
54 Mbit/s, åskskydd, installation och driftsättning. 
 
Webbgruppen har meddelat företaget vårt intresse. 
En tekniker kommer till Immeln innan vecka 20 
och undersöker de lokala förhållanden. Om allt ser 
bra ut och vi i Immeln tycker det är ok, tar det 
max 4 veckor innan allt är klart! 
 
Kostnader: 
Om 20 hushåll ansluter sig blir 
anslutningskostnaden 2995 kronor/hushåll och 
månadskostnaden 395 kronor/hushåll. 
Månadskostnaden sänks till 350 kronor om 30 
hushåll ansluter sig. 
Alternativet till denna lösning är att vi får vänta 
till hösten 2005 innan Sydkraft kommer att 

etablera sitt bredbandsalternativ i Immeln. Då 

blir det via ADSL vilket innebär en betydligt lägre 

hastighet än den som nu erbjuds. 
Information om vad som händer i denna fråga 
kommer du att få på Immelns välbesökta 
webbsida www.immeln.nu 
Om du har frågor och funderingar, kan du 
kontakta undertecknad på telefon 044-961 50, 
mobil 0708-63 85 08 eller via e-mail 
roy@immeln.nu. 
                                                Roy Paulsson 
 

Byakampen blev ”Byada’n” 
I senaste numret av Byabladet informerades om 
att antalet deltagare på byakampsmötet som 
utlysts till den 14 mars skulle vara avgörande för 
om Byakampen skulle återupplivas detta år eller 
inte. Att antalet deltagare som kom till mötet 
skulle vara avgörande för Byakampens vara eller 
inte vara grundar sig på att den arbetsinsats som 
krävs både före, under och efter inte skulle 
fördelas på för få axlar. Förhoppningen var att vi 
alla skulle kunna ha kul tillsammans under en dag. 
  Tyvärr visade det sig att för få personer aktivt 
ville bidra till rekonstruktionen av detta 
arrangemang. Detta kan ha olika anledningar, dels 
ointresse, men även att man t.ex. glömt datumet 
eller att man varit upptagen på annat håll. De fem 
som kom enades om att det  förmodligen berodde 
på de två sista orsakerna. Följden av detta blev då 
att man ansåg sig vara för få för att klara av att 
återskapa Byakampen med en massa olika 
tävlingsmoment, men istället fixa till en Byadag 
vilken kräver mindre arbetsinsats. 
  Roger Dehlén 

 Inbjudan och preliminärt program för 

Byada’n  bifogar vi med detta Byablad. 



Vårstädning i Bygdegården 

    
Här ser ni en del av det glada gäng som räfsade 
löv, putsade fönster, skurade toaletter, torkade 
köksskåp, dammsög bakom element, bytte brädor, 
målade innertrappan och mycket mera. Allt för att 
få Bygdegården fräsch inför sommarsäsongen.  
Vårsolen sken och bygdeföreningen bjöd på lunch 
som avnjöts ute på gården. 

Vårens sista långlördag… 
… vid bygdegården den 24 april lockade närmare 
50 st. vuxna, barn och ungdomar. Grillarna glödde 
och humöret var på topp. Därför beslöt man att 
bjuda in till en ”Extra långlördag” vid båthamnen 
den 22 maj kl.18. Så packa grillkorgen och kom!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

25:e Musik vid Immeln 
Arbetet med årets jubileumsupplaga är i full gång. 
Beträffande årets artister håller vi er på halster 
ytterligare någon vecka men vi rekommenderar 
verkligen att ni bokar in lördagen den 14 augusti 
för då smäller det…  
Som vanligt inramas arrangemanget av vår 
populära hantverksmarknad och kanske även 
Harry Martinson som skulle ha fyllt 100 i år 
kommer med på ett hörn! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valborg iValborg iValborg iValborg i Immeln! Immeln! Immeln! Immeln! 
Traditionsenligt ordnar Immelns Bygdeförening kommunens mysigaste valborgsfirande i hamnen.  
Som vanligt kan du köpa en fackla av Thomas och gå med i det högtidliga fackeltåget som tänder bålet. Den 
sugne kan köpa korv i bröd, läsk, kaffe och kakor i boden där Rickard, Rune & Roger står. 
Naturligtvis kommer vi även i år att få avnjuta körsång, vårtal och fyrverkeri. 

Nytt spännande lotteri 
Vill du pröva lyckan kan du gå till Mishi och Kajsa och köpa lotter.  
Genom att 13 av bygdens företagare i år sponsrar lotteriet kan vi erbjuda helt nya och exklusiva vinster till ett 
sammanlagt värde av 8500 kr!  
Årets vårtalare 
Som säkert alla redan vet är det i år 100 år sedan bygdens stora författare Harry Martinson föddes, vilket under året kommer 
att uppmärksammas i olika arrangemang. Det är därför med stor glädje och stolthet som vi kan presentera årets vårtalare; 
Litteraturvetaren L. Lundh från Knislinge som kommer att tala på temat ”Harry Martinson, våren och läsandet”. Vissa av 
oss har redan mött hennes texter i Hjärsås hembygdsförenings årsbok. 

Program: 
• 19.30 Försäljning av facklor vid kiosken 

• 20.00 Fackeltåget avgår     

• 20.00- Bodarna med lotter, korv i bröd, läsk, kaffe och kakor öppnar  

• ca 20.30   Valborgselden tänds. Därefter körsång och vårtal.                                

• 21.30        Fyrverkeri över sjön.                                                                              Immelns Bygdeförening 
 

Lotterisponsorer:   
Lena Ekman / Ateljè Immeln Zaar Granit Knislinge   
Ready Steady Go, Broby Jerå Agentur, Broby Fyrverkerisponsor 
Grillkåtan/KG Nilsson, Immeln Knislinge Kök & Färg GEBI Cykel & Motor HB, 
Gyllingalängans Brokanteri, Immeln Hjärsås jakt & Djurtillbehör Knislinge  
Svensk Växtdekor, Knislinge Pias Blommor, Hjärsås 
Edvinssons Bensin & Serv. Knislinge Tess & Tildas Matbod, Hjärsås TACK för att ni hjälper oss! 
Spar, Knislinge 
 

Kalendern   
30 april  vid Immelns båthamn: 
Valborgsfirande. Se nedan. 
4 maj i Immeln Bygdegård kl. 1900: 
Informationsmöte för bygdeföreningens medlemmar kring 
”Turism & Service i Immeln AB. 
22 maj vid Immelns båthamn kl. 18.00: 
”Extra Långlördag” Vi tänder grillarna och har trevligt 
tillsammans. Det du vill grilla tar du själv med dig.   
Pingstdagen, 30 maj vid Immelns båthamn: 
Byadán. Brännbollsturnering med åttamannalag. Barnloppis 
m.m. Anmälan 96167, 96178 eller i båthamnen den 30 maj 
kl. 9.00-10.00. 
14 augusti vid Immelns båthamn: 
Musik vid Immeln.  Musikfest  för 25:e gången!  
 


