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En ny ordförande i Immeln

Om sommaren den sköna...
jag vill till kiosken gå.. Ja kanske är det så! Spännande saker
händer när jag tassar över vägen soliga sommarmorgnar för att
hämta morgontidningen i brevlådan vid kiosken.
Stannar en stund i morgonsolen och undrar om jag drömmer,
eller det är tidigt, när dimslöjorna vandrar över den spegelblanka
svarta sjön och allting blommar.. och kioskskyltens sol blivit kanot.
Ulrika Dehlén, redaktör

NY ORDFÖRANDE
Ann-Christin Dillman!
Bygdeföreningen har fått en ny ordförande! Ann-Christin Dillman
nyinflyttad till Immeln i februari förra året. Jag möter henne vid
badplatsen för en pratstund. Det visar sig att Ann-Christin är lite
av en hemvändare med en mamma som är uppväxt i Immeln.
– Man kan säga att halva tiden tillbringade jag här och halva i
Malmö.
Jobbet tog henne till Kristianstad och Immeln efter att ha jobbat
på Gambro i Lund många år... och tre år i USA där hon träffade
sin man.
Nog skvallrat, vad tänker hon då om Immeln och
ordförandeskapet?
Efter att först ha intresserat sig för Framtidsgruppen blev hon så
ordförande i samband med styrelsemötet efter årsmötet.
– Immelnborna har så mycket att vara stolta över och värna om.
Att hålla det fint och ha bra sammanhållning i byn är viktigt.
En sak man t ex kan göra ganska enkelt och billigt är att jämna
till järnvägen norrut så att också den blir en bra cykelväg.
Ulrika Dehlén

Immelns Bygdeförenings
årsmöte den 22 mars och
styrelsemöte den 4 juni
Efter årsmötet har styrelsen konstituerats och ser ut som följer:
Ordförande: Ann-Christin Dillman (vald fram till nästa årsmöte)
1:e vice ordförande: Alf Bellman
Kassör: Yngve Olsson
Sekreterare: Björn Nilsson
Ledamöter: Arne Palm, Jan Olof Justerud
Suppleanter: Bo Nordholm, Per-Erik Persson, Kjell Nilsson

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE!
TISDAG 8 SEPTEMBER KL 19.00
i Bygdegården.
Med anledning av eventuell
utarrendering av Bygdegården.

GRILLMYS VID IMMELN
TORSDAG 13 AUGUSTI KL 19.00!
För att lära känna nya och gamla grannar och vänner
och inte minst prata om vad vi i Immeln vill göra och hur vi vill att
Immeln ska utvecklas inbjuder vi till GRILLMYS VID IMMELN
i båthamnen kl 19.00 den 13 augusti.
(Ställs in vid regn).
Ta med stol och vad du vill äta och dricka. Vi står för elden
i grillarna! Välkomna!!!

Eget postnummer i Immeln
Som ni förmodligen hört får vi vänta på vårt egna postnummer
på grund av att ”NÅGON” på kommunen missade att skicka in
beslutet till PTS i tid.

FÖRSÄLJNINGEN AV KIOSK,
VANDRARHEM m m
HUR GICK DET SEN?
Nu har det blivit klart med ägare till kiosken, campingen,
vandrarhemmet plus tomten vid alekärret. Som bekant är det
David och Maria som också har vandrarhemmet i Vånga.
Mycket har kunnat hända nu när det går att äga. Tillbyggnad,
stugplaner m m och planer på längre öppet tider och vinteröppet.
En av årets nyheter är fullständiga rättigheter. Till ölen eller vinet
serveras bl a ryggbiff med klyftpotatis.
Pubkvällar är en annan nyhet. Då är det öppet till 24.00. Arvid
Nilsson från Immeln har spelat covers. Nästa pubkväll är den 29/8.
– Det har gått över förväntan säger Maria som också har lite
funderingar på temakvällar framöver.
Kioskens hemsida är länkad från www.immeln.info

MUSIK VID IMMELN
8 AUGUSTI KL 13-CA 18
Arrangörer Hjärsås/Värestorp IF och Sibbhult IF.
Medverkande Sanna Nielsen, Smen’s Baglomma, Casinogänget
från Bjärnum, Bandet Dönaberga, Trion syskonen Darin och Oscar
Iversen.

Tennisklubben och tennisbanan

Stenrundan och muséet – Immelsk kultur

Immeln som turistort!
KOMMUNEN INBJUDEN TILL SAMTAL
Torsdag 20 augusti kl 10.00
i Bygdegården
Vi har diskuterat i styrelsen att vi tycker att kommunen inte gör
tillräcklig reklam för Immeln och bestämde därför att bjuda
in den nytillsatte turistsamordnaren Camilla Palm, Göinge
direktchefen Tomas Lagerström och kultur- och bibliotekschefen
Maria Ehrenberg
Bland annat vill vi framhålla vår fantastiska stenrunda som några
eldsjälar i Immeln har lagt ner så mycket arbete med och en aktiv
trivsel för bybor och turister.
Har du några synpunkter du vill föra fram hör av dig till AnnChristin Dillman på tel 96 022, eller varför inte på grillkvällen.

INTRESSE FÖR VINPROVNING I HÖST?
Jag vill gärna ordna en vinprovning i Bygdegården, där vi provar
3 röda och 3 vita viner t ex.
Kostnaden för detta med en mycket vin kunnig och
underhållande person skulle bli 300 kronor per person om vi är
10 stycken.
Ni som är intresserade ring 96 022 eller maila till
ann-christin.dillman012@bredband.net

Vi är stolta över en fantastiskt fin tennisbana, som vi hoppas ska
utnyttjas flitigt i sommar. Medlemskap kan tecknas i kiosken,
Immelns camping, där också bokning och betalning sker.
Tennisklubben har fått ny styrelse och som ni kanske har sett har
uppfräschningsarbete påbörjats. Ambitionen är att kunna starta
juniorverksamhet nästa säsong.

Hälsokompaniets hösttermin
Många har sett och provat att träna med Hälsokompaniet i
sommar på gräsmattan vid båthamnen.
Höstterminen startar v 36 med bl a Funktionell styrketräning i
cirkel – träna hela kroppen på olika stationer, Box – svettigt, tufft
och roligt, Afropowerdans – afrikagung och rörlighet och nyhet:
Freepower – med inslag av yoga, afro och kampsport. Du övar
också den mentala förmågan och utvecklar energi, glädje och
mer kontakt med din kropp.
För tid och plats se Halsokompaniet.nu eller ring Kerstin
073-403 09 10 eller Malin 0709-66 79 47

Hur många ställen kan skryta med att
få färsk fisk hem till dörren?
Vi har en ”fiskebil” som kommer varje onsdag. Bland annat kör
han på Gyviksvägen och Mor Annas väg där han stannar runt
10.30 hos sin trogna kundkrets.
Ronnie Broberg är det som förser oss med denna fina service och
i sin bil har han även nybakade stenugnsgrova, mejerivaror, lite
frukt och konserver, d v s ett litet minilivs.
Ni kan ringa honom på 070-557 40 77 om ni vill beställa något
eller be honom stanna till.

Afropower vid vandrarhemmet

Grillkåtan på Ljungkullastigen
Ett annorlunda ställe utan IT och el där ni kopplar av några
timmar i lyktans sken. Grillkåtan har öppet vinter som sommar,
vår som höst. Grillkol, tändvätska, tallrikar, bestick muggar och
servetter ingår. Grillpaket i 2 olika prislägen kan beställas eller
medtag egen matsäck.
I kåtan finns plats för 10-12 pers.
Hemsida www.kgmedia.se/katan.
Tel 044-961 81 K G Nilsson Immeln.

Ny tidtabell
Ny tidtabell, gällande kollektivtrafiken, blir aktuell först till
årsskiftet. Har ni några synpunkter eller funderingar kring den så
ta kontakt med Jan Ericsson. Tel 96 163.
bojaer.marg.net@tele2.se

FRAMTIDSGRUPPEN RAPPORTERAR
Framtidsgruppen är en underavdelning till Immelns
Bygdeförening 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 gemensamma åsikter
från byns invånare. Vi har Bygdeföreningens mandat
att diskutera med myndigheter och andra berörda.
Framtidsgruppen rapporterar till styrelse, årsmöte samt
på bygdeföreningens hemsida.
Under vintern 2008-09 har framtidsgruppen träffat kommunens
tjänstemän fyra gånger

SYNPUNKTER PÅ KOMMUNENS FÖRSLAG
TILL ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR IMMELNS
HAMNOMRÅDE.

Sammanställt vid
Immelns Framtidsgrupps möte 2009-05-19
Skickat till Kommunstyrelsen och
Tillstånds- och tillsynsnämnden.
Kommunens detaljplan för området kring
Immelnviken.
Kort historik:

I december 2004 lämnade Framtidsgruppen in
Immelnbornas gemensamma förslag till Detaljplanering för
Immelnviken.

I mars 2006 presenterade kommunen ett eget
planförslag för samma område.
(Hela historiken här emellan kommer på
www.immeln.info.)
Framtidsgruppens möte 2009-05-19. Som underlag
för mötet hade förslaget för samrådshandling för
den reviderade detaljplanen rekvirerats som offentlig
handling. Den visade de förändringar som redovisats av Lidberg
och hans medarbetare men även några oväntade nyheter. Mötet
besöktes av 28 bybor samtliga fastboende intill det berörda
området. Det var en hög närvaro med tanke på att de flesta
invånarna i Immeln numera tröttnat på och resignerat över
kommunens hantering av utvecklingen i Immeln.
De stora skillnaderna i den nya planen jämfört med den gamla
var:
• Tennisbanan och kanotcenter flyttas ej och detta ger en mindre
yta för de planerade radhusen.
• I stället för kanotcenter vid kanalens västra sida ges plats för
stugor/sjöbodar -restaurang/café’
• I stället för restaurang/café vid kanalens östra sida kan stugor/
sjöbodar-butik byggas.
• Området för övernattningsstugor sk sjöbodar framför
vandrarhemmet var utökat och flyttat åt väster. Detta upptog nu
en betydligt större del av grönområdet.
• Traileruppställningen var flyttad från kärrområdet till platsen
för båtrampen.
• Vägen till båtrampen var flyttad västerut intill stugområdet
Enligt uppgifter från annat håll var de sk övernattningsstugorna
framför vandrarhemmet med kommunens godkännande numera
planerade på ca 35 m2, fullt utrustade för enskilt boende och
redan ute på försäljning. Detta har ej redovisats av kommunen.

Framtidsgruppen vill därför framföra följande
synpunkter på förslaget till ny detaljplan till Tillsyns och
tillståndsnämnden samt Kommunstyrelsen:
• De nya radhusen intill tennisbanan anpassas helt för radhus,
förslagsvis seniorboende.
• Ett tidigt villkor från Framtidsgruppen har varit att kärret vid
östra sidan skall restaureras och användas som grönområde, detta
för att övernattningsstugorna vid vandrarhemmet skulle få plats.
Detta krav står fast, speciellt som områdets naturvärde numera

helt korrekt bedömts som mycket ringa.
• Området vid kanalens västra sida ändras till enbart plats för
restaurang/cafe-butik alternativt övernattningsstugor med en
maximal yta av 15 m2. Detta för att förhindra smygexploatering
för fastboende. Områdets karaktär som friluftsområde måste
bevaras.
• Området vid kanalens östra sida ändras till enbart
friluftsområde. Detta för att förhindra smygexploatering för
fastboende. Områdets storlek och karaktär som friluftsområde
måste bevaras.
• Vägen fram till båtrampen behåller sitt läge vid områdeskanten
och flyttas ej in i området för grönytor, den tar enligt det nya
förslaget för stor plats och delar onödigt upp ytorna.
• Området för stugor/sjöbodar framför vandrarhemmet behåller
i första hand sitt läge och användningsområde som plats för
övernattningsstugor. Dock har Framtidsgruppen viss förståelse
för de nya ägarnas exploatering och försäljning av fritidsboende
är ett resultat av kommunens försäljningstaktik mot de nya
ägarna. Med ett högt inköpspris jämfört med vad avkastningen
för övernattningsstugor kan ge så måste deras investeringar
betala sig inom rimlig tid. En tänkbar kompromiss kan då vara att
området behåller sin västra gräns och expansionen sker österut
för inte ta så stor del av de befintliga grönytorna i anspråk.
Området används idag av många olika grupper helt friktionsfritt.
Pensionärer, idrottsgrupper, skolklasser, Musik vid Immeln,
veteranbilsrally, båtfolk, invandrarfester, korvgrillning, fotboll,
brännboll, badande och solande barn och föräldrar. Åtta hus med
fast sommarboende mitt i detta område skapar konflikter och
motsättningar, detta ligger helt i sakens natur. Därför bör dessa
hållas åtskiljda så gott det går.
Dessa synpunkter var samtliga mötesdeltagare förutom en helt
eniga om.

Många invånare och intressenter väntar sedan länge
på kommunens åtgärder och hoppas på att projekt och Idéer
ska kunna utvecklas i Immeln. Den detaljplan som tog oss fem
år att diskutera fram överlevde inte ens det första spadtaget. En
ändring tar minst ett halvt år och en vattendom för kanalen och
vassviken kan ta cirka ett till två år. Om nånting ska kunna börja
byggas nästa år så krävs en rationell hantering i kommunhuset
och det är absolut inget som man visat prov på det senaste året.
Immelns Framtidsgrupp inser att vi inte längre kan påverka
utvecklingen i byn direkt, därför lämnar vi våra synpunkter

Immelns Camping
Öppet mellan 8.00-21.00 alla dagar.
Pubkvällar öppet till 24. Nästa pubkväll 29/8.

Immelns Kanotcenter
Öppet vardagar 8.30-18, lördagar 8.30-13, söndagar 11-17.
För grupper enligt överenskommelse.
Oktober-april öppet enligt överenskommelse.

Medlemsavgifter
Har du råkat lägga inbetalningskortet åt sidan?
Ditt medlemskap är viktigt för oss, så betala in din avgift på
pg 913824-9. 50:- för enskild medlem och 100:- för familj.

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 Ulrika 044-96 167

KALENDER
8 AUGUSTI

MUSIK VID IMMELN
8 AUGUSTI KL 13-CA 18
Arr: HJVIF/Sibbhults IF

13 AUGUSTI

GRILLMYS VID IMMELN
TORSDAG 13 AUGUSTI KL 19.00!

till Kommunstyrelsen och Tillstånds och tillsynsnämnden
med denna skrivelse.

INNAN 20 AUGUSTI

Immelns Framtidsgrupp
Alf Svensson
Tel 96 309
alf.svensson@c4energi.se

KOMMUNEN INBJUDEN TILL SAMTAL
Torsdag 20 augusti kl 10.00
i Bygdegården
Har du några synpunkter du vill föra fram hör av
dig till Ann-Christin Dillman på tel 96 022, eller
varför inte på grillkvällen.

Turistkontorets
vanligaste fråga:
– Hur kommer jag i kontakt
med Immelnbåten?
Turlista m/s Immeln 12 maj – 31 augusti
Tisdag, onsdag, torsdag 12.00-14.30.
Lördag och söndag, även röd dag, 13.00-15.30.
Endast förhandsbokningar. Tel 044-960 40.

Immeln som turistort!

8 SEPTEMBER

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE
TISDAG 8 SEPTEMBER KL 19

Kom ihåg!

Ni som är intresserade av vinprovning i höst
ring 96 022 eller maila till
ann-christin.dillman012@bredband.net

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

