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Redan höst! 
Just som jag sitter och skriver dessa rader lovas det snö av 
meteorologerna på radion. Det känns lite tidigt. Det var ju 
inte mer än några dagar sedan som klockan skulle ändras till 
vintertid och därmed förkunna höstens verkliga intåg med 
dess mörka, mysiga kvällar. Vintern får väl bärga sig lite, 
svampen måste ju plockas innan dess växtmarker omvandlas 
till böljande vita utmaningar för den med skidor under 
skorna. Och höstnumret av Byabladet måste ju hinna delas 
ut – det är värst vad tiden går. Det är ett tag sedan ni fick 
Byabladet i er brevlåda, men för den saken skull har inte 
Immelns Bygdeförening varit overksam. I detta nummer kan 
ni bl.a. läsa om årets Musik vid Immeln, framtidsgruppens 
idoga arbete, Bygdeföreningens medverkan vid Bodagarna 
och inte minst bli inbjudna till en helösig Byafest med 
Italiensk buffé och livs levande rock´n roll. Jag hoppas vi 
ses då! 
Roger Dehlén 
Ordförande Immelns Bygdeförening 
 

Vi glömde att beställa vackert 
väder…. 
…annars fungerade Musik vid Immeln 2006 väldigt bra. I år 
hade vi en del nyheter som den trogne besökaren säkert lade 
märke till. Mathörnan hade fått ett mattält med sittplatser 
som blev populärt hos publiken och säkert var det många 
som tyckte att maten smakade bättre än någonsin. 
Ytterligare en nyhet var ”spel i buskarna” av det härliga 
skånska balkanbandet Carabanda. Publiken samlades i 
riggningspauserna för att låta sig dras med av rytmerna, 
möhippebrudar dansade solo och stämningen var hög, en 
riktig fullträff! 
 
Clown Raimondo gjorde sitt bästa för att jaga bort 
regnvädret med sin ”Conserto”, men det var ju hemskt vad 
det klantade till sig hela tiden. Klantade till det gjorde 
däremot inte årets lokala talang, Sophie Sjörén från 
Knislinge. Hon utstrålade säkerhet och hade en röst så 
kraftfull att ståpälsen gång efter annan reste sig i takt med 
att Sophie avslöjade sina enorma röstresurser. Sophie, 
framtiden är din! Jag hoppas att vi får glädjen att njuta av 
din röst vid Musik vid Immeln fler gånger.  
 
Att ställa frågan, eller att utropa, ”vad vore Musik vid 
Immeln utan Bandet Dönaberga” känns som en kraftig 
upprepning. Likväl gör jag det igen. För 27:e gången stod de 
på vår scen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De har spelat i regnväder förut 
och vet hur man når ut mellan 
dropparna. Bedragna äkta män, 
snapphaneäventyr, rovplockning, 
svart granit och slutligen det 
vackra, lömska skogsrået finns i 
deras musikvärld! Tack för att ni 
tar oss dit! 
 
Ett av årets dragplåster var 
Anders F Rönnblom med band. 
Jag trodde inte att Anders musik 
kunde vara, eller bli bättre än 
den var då den avlyssnades via 
kassettbandspelare hemma i 
pojkrummet. Tänk så fel man 
kan ha. Vilket band!  De 
lyckades till och med spela bort 
regnet och locka fram solen med 
den fantastiska låten ”Europa 
brinner”. Skulle tro att det tunga 
gunget och fantastiska 
soloprestationer fick molnen att 
vibrera och sakta tunnas ut. 
 
Årets andra dragplåster var 
CajsaStina Åkerström, kompad 
av keyboard och bas – magi! 
Hennes gester är inte yviga och 
mellansnacket är avskalat till 
minsta möjliga, det behövs inte 
mer för att hon ska nå allas våra 
hjärtan. När hon sjunger stannar 
tiden. Så rent, så nyanserat, så 
känsligt! ”De vackraste orden”, 
”Av längtan till dig” Som 
stjärnor små”, ”Tröstevisa” och 

så till sist - pappa Freds och Tom Paxtons ”Jag ger dig min 
morgon”. Vi som var där satt eller stod andäktigt lyssnande 
för att sedan explodera i häftiga applådåskor och jubelrop. I 
båthamnen, i det fuktiga gräset framför scenen, uppstod ett 
rum. Ett rum där alla gärna skulle ge många morgondagar 
för att få fortsätta att lyssna! 
 
Tack alla ni som var där. Tack alla ni som ideellt hjälpt till 
att göra Musik vid Immeln. Tack kära artister för er stora 
vilja att komma till vår lilla ort Immeln och smycka den med 
musik för en dag. Vi ses! 
                                                                     Roger Dehlén 



Rapport från Framtidsgruppen 
2006-10-24 
 
Immelns Framtidsgrupp för en positiv utveckling av 
Immeln 
Framtidsgruppen är en underavdelning till Immelns 
Bygdeförening och verkar för att utveckla byns och dess 
innevånares intressen. Gruppen träffas en gång i månaden. 
Dessa träffar är öppna för alla i bygden och vi ser gärna att 
fler intresserade dyker upp! Vi sammanställer på olika sätt 
synpunkter och gemensamma åsikter från byns invånare. 
Dessutom har vi Bygdeföreningens mandat att diskutera 
detta med myndigheter och andra berörda. Framtidsgruppen 
rapporterar till styrelse, årsmöte samt på bygdeföreningens 
hemsida. 
 
Framtidsgruppen rapporterar 
 
Detaljplanen för Immelnviken 
I slutet på december 2004 lämnade vi i Framtidsgruppen in 
vårt gemensamma förslag till detaljplan för Immelnviken. 
Detta togs emot med positiva omdömen från Östra Göinge 
kommun. Men under 2005 hände i princip ingenting. 
I mars 2006 presenterade kommunen ett eget planförslag för 
samma område.  
Det fanns en del skillnader mellan detta och vårt förslag från 
2004. Därför skickade vi en skrivelse till kommunen. Vi 
lämnade en del synpunkter och ställde en rad frågor.  
Söndagen 26 mars hade vi ett möte med Tommy Johansson, 
kommunalråd (s), Anders Emgård, byggnadsinspektör samt 
företrädare för folkpartiet och moderaterna (övriga partier 
valde att inte delta). Vi fick tillfälle till att ytterligare 
redogöra för vårt förslag till detaljplan och kommunen fick 
tillsammans med sina konsulter redogöra för sitt förslag. Det 
blev en bra och saklig diskussion där vi fick fram våra 
argument. Resultatet blev att man på kommunen skulle 
fundera vidare.  
 
Förhoppningsvis kommer man till slut fram till att de 
praktiska fördelarna med vårt förslag överväger. Detta är 
framlagt och godkänt av byborna själva.  
 
Tommy Johanson sa hösten 2006: ” Min uppfattning ligger 
nu mycket närmare era tankar och idéer. Sedan 
utbyggnadsplanerna på Gyvik presenterats måste vi titta mer 
på helheten. Vi har full dialog med de danska investerarna 
om framtiden. Arbetet med olika myndigheter har påbörjats. 
Vi kan inte rusa på med investeringar förrän vi kan se de 
totala effekterna av danskarnas insatser. I förlängningen kan 
detta leda till bättre infrastruktur för Immeln, eventuellt 
byggande av t ex förskola mm. Som jag ser det måste en 
detaljplan för Immeln omfatta mer än nedre delen av 
Immeln. Den måste kopplas ihop med danskarnas detaljplan. 
Hade de inte dykt upp på arenan hade detaljplanearbetet 
varit igång.” 
 
 
Utbyggnaden av Gyviksområdet 
Framtidsgruppen träffade i början av juni företrädare för de 
nya ägarna av Gyviksområdet. Dessa redovisade planer på 
en utbyggnad med både fritids- och permanentboende. Både 
exploatering av området och utförandet av byggnader skulle 

ske med varsamhet mot naturen och med miljöriktiga 
metoder. Vi har tidigare rapporterat om detta på vår 
hemsida. 
Projekteringen och planeringsarbetet pågår för fullt enligt 
Claus Lange på Kant Arkitekter AS.  
 
Ett planprogram för samråd med länsstyrelsen, kommunen, 
framtidsgruppen och närmast berörda är i princip klart. 
Detta program kommer att presenteras av kommunen den  
1 november 2006 och vara underlag för detaljplanearbetet 
av området.  
 
Claus Lange beskriver det kommande arbetet så här:  
 
- Vi påbörjar färdigbyggandet av utställningshuset i 

Glimåkra inkl montering av solvärme och värmepump, 
och kan sedan börja dokumentera vad vi hävdar 
angående energiförbrukning. 

- Samtidigt kommer vi att försöka sälja huset till en av 
de intresserade. 

- På intresselistan finns ca 10-15 intresserade som vi 
kommer att erbjuda ett hus i såväl Glimåkra som i 
övriga Skåne. 

- Vi kommer tillsammans med de lokala hantverkarna 
att erbjuda oss att uppföra hus till dessa intresserade. 

- För uppförandet bildas ett AB Swanhouse som bygger 
och levererar husen. 

- I Swanhouse ingår vi (Immeln-ägarna) som 
investerare. 

- Senare hoppas vi få med även lokalboende i bolaget. 
- Samma bolag ska senare leverera hus till Immeln-

projektet. 
- Till våren kommer vi att hålla ett energiseminarium i 

Glimåkra-huset, då vi inbjuder intresserade tekniker 
som får möjlighet att göra mätningar och att se på 
energiförbrukningen och framtidsmöjligheterna. 

 
Vi i framtidsgruppen kommer att presentera planförslaget på 
vår hemsida så snart detta blir offentligt. Vi ser givetvis 
fördelarna med att detaljplaneringen för Gyviksområdet och 
Immelnviken sker parallellt och hänsyn tas till respektive 
område. 
Ägarna till Gyviksområdet (som kallas ”Änglamarken”) 
hoppas att detaljplanarbetet ska kunna färdigställas 
våren/sommaren 2007 och att detaljplanen antagits och 
vunnit laga kraft under hösten/vintern 2007. Därefter 
kommer utbyggnaden av området att påbörjas omgående. 
 
 
Reningsverket 
Kurt Svensson har meddelat att ombyggnaden i stort sett är 
klar, det återstår dock en rengöring av en bassäng. Man 
klarar numera en bra rening och även en stor mängd 
nyanslutningar till avloppsnätet. 
 
 
Kommunikationer 
Onsdagen 3 maj 2006 deltog Framtidsgruppen (Gunilla 
Hansson, Jan Eriksson och Arne Palm) i ett möte med 
Skånetrafiken (Sven Tufvesson och Emma Andersson) och 
Ö.Göinge kommun (Tommy Johansson). 
Vid mötet diskuterades kommunikationer, tidtabeller och 
övriga punkter. 
  



Punkterna var: 
 
- Öka antalet turer Immeln - Kristianstad mitt på dagen,  

   kvällstid och helger. 
- Taxiturer som passar för pendling Knislinge -    
         Hässleholm. 
- Är samverkan mellan Kristianstads och Östra Göinge  
         kommun möjligt? 
- Fjälkestads taxiturer diskuterades om de skulle kunna 
        gå vidare till Immeln.  
- Hållplatsen i Dönaberga ska namnges.  
- Ingen eller mycket dålig information finns angående 

busstider vid hållplatserna i Immeln och Värestorp.  
- Busskurer i Immeln och Värestorp borde vara 

placerade så att de passar resande söderut. 
  
Det bestämdes att det skulle hållas ett offentligt stormöte 
med Bygdeföreningen, Framtidsgruppen, kommunen, 
Skånetrafiken och ALLA  intresserade bybor från Immeln-
Värestorp-Dönaberga den 7 juni kl, 19.00 i Bygdegården. 
  
Onsdagen den 7 juni kl. 18.00 hölls detta möte med Sven 
Tufvesson och Emma Andersson från Skånetrafiken, 
kommunalrådet Tommy Johansson, Immelns Framtidsgrupp 
och intresserade bybor både från Immeln och Dönaberga. 
Under mötet redogjorde Sven Tufvesson för hur man på 
Skånetrafiken ser på kommunikationerna till och från 
Immeln samt den nya turlistan. Diskussioner uppstod, bl.a. 
hade byborna synpunkter på: 
 
- Den usla hanteringen av taxianslutningarna. 
- Det finns ingen busskylt i Dönaberga. 
- Dåliga förbindelser till Dönaberga. 
- Turlistorna. 
- Pendeln via Knislinge. 
  
Gunilla Hansson som är Framtidsgruppens kontakt med 
berörda myndigheter, rapporterar så här.  ” Stolpen är på 
plats i Dönaberga, likaså tidtabeller vid busshållplatserna. 
Enligt Emma Andersson på Skånetrafiken så håller man på 
att arbeta fram ett förslag på tidtabell som ska presenteras 
för Sven Tufvesson och kommunen.  
Representanter från Framtidsgruppen,  Skånetrafiken och 
kommunen kommer att träffas den 14 november. Vi 
kommer då att ha möjlighet att diskutera deras ev. förslag 
samt lägga fram våra synpunkter.” 
 
Skötsel och drift av våra gemensamma områden 
Samarbetet med kommunens arbetsledare och 
anläggningsjobbare har skötts av Arne Palm. Underhållet 
har utförts på ett lika bra sätt som förra året. 
 
Övrigt 
Olle Hjelm, Arne Palm och Kurt Svensson har med lite 
hjälp av experter (tack Ulrika Dehlén.) gjort en broschyr och 
en utställning om Immeln till Bodagarna. Grunden för detta 
är Olles fina bilder från naturen i och omkring byn. 
Resultatet kan göra vem som helst lite tårögd så grant som 
det blev. Sponsor för tryckningen var Wilhelm Rubergs AB. 
Ett varmt tack för detta. 
 
Välkommen 
Ni som är intresserade av en positiv utveckling av Immeln 
är mycket välkomna till Framtidsgruppens möten sista 

måndagen i varje månad kl. 19.00 i Bygdegården! Det går 
också bra att kontakta någon i gruppen (se nedan). 
 
Alf Svensson, ordförande 
Tfn 044-963 09 
alf.svensson@c4energi.se 
 

 Jovisst - Immelnbussen  gick  innan Skånetrafikens tid! 
 

Några synpunkter kring 
Bodagarna i Broby ”2006 
Bodagarna i nordöstra Skåne ägde rum 31 aug  -10 sep 
2006. 
Huvudtemat var BO I NATUREN 
Immelns Framtidsgrupp deltog med en utställningsmonter 
som passade väl in i temat. 
Montern visade med bilder naturen och aktivitetsutbudet vid 
Immeln. Vi delade ut den nya foldern om Immelns 
förutsättningar som bostadsort , tillgången till tomter m.m. 
Utställningen rönte stort intresse från besökarna och flertalet 
imponerades av Immelns goda möjligheter som boende- och 
rekreationsort 
Antalet besökare låg nog på 10 000  till 12 000 personer. 
Mycket god PR för Immeln! 
 
För Framtidsgruppen 
Olle Hjelm 
 

Efterlysning 
Ni som läst Byabladet de senaste åren känner igen 
efterlysningen på en eller flera personer som vill vara 
huvudansvariga för valborgsfirandet i Immeln.  
Vi är där igen!  
För att kunna behålla de aktiviteter som 
bygdeföreningens styrelse tror är uppskattade av 
byborna krävs ett engagemang från er ute i stugorna. 
Styrelsen kan ge förutsättningar och tips på hur 
planeringen kan se ut. Fördelar vi inte arbetet som 
krävs för att hålla byn levande så är risken att 
arrangemangen minskar väldigt i storlek och innehåll, 
eller försvinner helt. 
 
Ring Roger Dehlén på 96167 om du vill dra ett strå till 
stacken. 
 



Och så vill vi informera om… 
 
…Svart Granit – en utställning  

som nu är nyrenoverad. 
Skärmar och väggar har 
målats och alla texter 
och bilder är nytryckta 
på ett härdigt plast-
material. Vi hann ha 
öppet under september 
men nu är utställningen 
stängd för säsongen. Vi 
öppnar igen till våren, 
förhoppningsvis med 
lite nytt material! 
 

…Poweryogan i Bygdegården. Vi träffas 
varje torsdag kl. 19.00. Du tränar styrka, smidighet, 
balans och avslappning till lugn och skön musik med 
en mycket inspirerande ledare. Ta chansen att träna på 
hemmaplan!  Pris: 60 kr/tillfälle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… Bygdegården.  Du bokar Bygdegården genom 
Sara Hansson på tfn 0733-933298.  
Kostnad: 50 kr/timmen de fyra första timmarna.  
Mer än 4 timmar 600 kr.  
Per dygn: 60 kr/övernattande gäst dock minst 600 kr. 
 
Till sist vill vi… 
 
…säga ett stort, varmt TACK till Lasse och 
Maggan som inte kommer att fortsätta som 
arrendatorer av kiosken och vandrarhemmet. Ni har 
gjort ett fantastiskt jobb både för turisterna och för oss 
ortsbor! 
 
…säga välkomna till de nya arrendatorerna som 
med 99 % säkerhet blir David och Maria Nilsson som 
driver vandrarhemmet i Vånga. 
 
…tacka GEBI Cykel & Motor i Knislinge 
som även i år sponsrade vårt fina valborgsfyrverkeri. 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
NÄR:  25 NOV 
KL:  18.00- 
 
MAT:   ITALIENSK BUFFÉ 
  FRÅN FREDHOLMS 
 
MUSIK/DANS: LIVE FRÅN SCENEN: HEADMASTERS 

MED LÅTARNA DU KÄNNER IGEN FRÅN 50-, 60- OCH 70-
TALEN 
 

PRIS PER/PERS.: 250 KR (BETALAS VID ENTRÉN) 
 
SISTA  
ANMÄLNING:         12 NOV. (ANMÄLAN EKONOMISKT BINDANDE) 
 
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. FÖRST TILL KVARN...  
VID MINDRE ÄN 50 ANMÄLNINGAR STÄLLS BYAFESTEN IN.  
HÅLL KOLL PÅ WWW.IMMELN.INFO ELLER RING OCH FRÅGA! 
 
MEDTAG EGEN DRICKA. 
 
RING OCH ANMÄL ER TILL DEHLÉNS 96167 ELLER JOSTERUDS 96021 

 


