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Nu handlar det om framtiden!
För ca två år sedan startade Immelns
Framtidsgrupp sitt arbete. Vid ett stormöte
förra hösten och i årets första nummer av
Byabladet har man presenterat sin vision av
det framtida Immeln. Nu, efter ytterligare
bearbetning lägger de fram sitt förslag.
I detta nummer av Byabladet kan Du i lugn och
ro ta del av deras tankar och studera de
utmärkta skisser över utvecklingsförslaget som
de tagit fram.
För att alla skall få chansen att yttra sig och att
delta i beslutet, inbjuder vi alla i bygden till ett
framtidsmöte i Bygdegården den 14/10.
Förutom skisserna har man tillverkat en stor
modell över det nya hamnområdet med
sjöbodar, renoverad kanal m.m. Helgen innan
framtidsmötet har du möjlighet att komma och
titta på modellen samt alla skisser i stort
format. Utnyttja den möjligheten!

Framtidsmöte i Immelns
Bygdegård
Måndagen den 14/10 kl 19.00.
Framtidsgruppen ger en fyllig presentation av
utvecklingsförslaget. Du får möjlighet att ställa
frågor och ge synpunkter samt vara med och
besluta om vi skall gå vidare och försöka
genomföra förslaget.

Preliminärt program för mötet:
1. Inledning med nulägesbeskrivning
2. Beskrivning av tomter och exploateringsytor.
3. Ny placering av kanotcentralen och vad det för
med sig.
Förslag till nytt äldreboende i Immeln.
4. Presentation av hela visionen.
5. Dagis i Immeln? (Kommunens lokalförsörjningsgrupp har sådana planer.)
6. Frågor – Diskussion - Beslut

Vi hoppas på stor uppslutning!
Immelns framtid är vår framtid!

En annan framtidsfråga handlar om bredband.
På sidan 9 får du en veta mer om vad detta
skulle innebära för dig och för bygden.

Presentation av framtidsgruppens
utvecklingsförslag:

Vi slår också ett slag för Bygdeföreningens
populära höstfest för alla medlemmar. På sista
sidan får du fyllig information om denna.

Hej alla framtidsvänner!

Visioner av framtiden lyser alltså upp i det
begynnande höstmörkret! Vi hoppas du får en
trevlig stund med detta ”rekordtjocka” Byablad!
Byabladsredaktionen

Öppet i Bygdegården för visning av
modell över det nya hamnområdet samt
skisser av det framtida Immeln:
Lördag 12/10 kl 15-17
Söndag 13/10 kl 15-17
Representanter från framtidsgruppen
kommer att finnas på plats.

Så var det dags igen för en avstämning av
framtidsgruppens arbete med visionen av
morgondagens Immeln.
Detta har vi tänkt att göra på framtidsmötet den
14:e oktober.
Skisserna vi visar på de följande sidorna (3-8)
visar den samlade vision vi vill driva
tillsammans med kommunen i syfte att utveckla
trakten.
Vi vill nu att du som Immelnbo funderar och
tycker till.
För det fortsatta arbetet är det väldigt viktigt att
vi kan uppnå enighet runt ett bra förslag. Alltså,
studera materialet och kom till stormötet så att
vi kan diskutera fortsättningen. Och kom ihåg
att det publicerade materialet är ett förslag!! Vi
vill att Immeln säger sitt innan vi lämnar vår
vision vidare.

Bakgrund
Under 2002 har kommunen slutit upp kring
arbetet med Immeln på ett mycket positivt sätt.
Man har satt av pengar för akuta åtgärder och
deltagit mycket aktivt iden fortsatta
planeringen.
De synbara resultaten under innevarande år,
t.ex. toalett vid båthamnen, bättre
parkeringsytor. röjning av kärret mm.. är dock
magra. Det beror delvis på ett granneöverklagande av bygglovsansökan till
toalettbyggnaden.
Ärendet kommer upp igen under oktober och vi
hoppas på ett positivt bemötande.
Blir det positivt kommer toaletten att byggas.
Vidare har kommunen lovat röja i kärret samt
rusta piren redan i höst.
Kommunen har också bestämt sig för att se
över avloppssituationen och bygga ut
ledningsnätet, dels för att förbättra den
befintliga situationen men också för att rusta
sig för en expansiv framtid.
Förslaget
Under året har vi jobbat mycket hårt med att
försöka presentera ett förslag till hur alla
intressen och verksamheter kan samsas runt
viken. Vi tror vi nått dit hän nu.
Mycket har handlat om var man placerar in ett
vildmarkcenter (kanotuthyrning, fiskecenter,
båtuthyrning mm..).
Viktiga målsättningar för arbetet har varit att:
•
•
•
•
•
•

Totalt sett göra byn mer attraktiv, trivs vi
som bor här trivs också besökaren.
Ordna upp möjligheter att parkera.
Erbjuda attraktivt boende för våra
(blivande) äldre.
Bereda möjlighet för framtida service (en
året runt-öppen affär är måhända inte
möjlig idag men kanske i morgon).
Fundera kring möjligheten att själva driva
och förvalta vissa verksamheter (t.ex.
sjöbodar, vandrarhem mm.)
Ge ungdomar möjligheter att utveckla egna
intressen.

Vi beskriver förslaget med början i nordväst
och slutar i sydväst. (sid 3, 4, 5 ).
Längst i norr placerar vi ett vildmarkcenter med
tillhörande tältplats och kanotverksamhet.

Möjlighet att driva husvagnscamping i detta
läge tror vi inte på (skulle behövas ca 75
platser för att gå runt).
Badplatsen finns kvar i sitt nuvarande läge
men utvecklas söderut med längre strandlinje
och kringytor.
Där kiosken idag är placerad föreslår vi 8 st
marklägenheter med god tillgänglighet för
äldre. Arbetsnamnet är ”italiensk bergsby på
nordskånska” (sid 6).
Vid dagens kanotcenter föreslår vi ett
”aktivitetshörn” med tennisbana,
beachvolleyboll, skateboard eller vad nu byns
ungdomar vill utveckla.
Intill detta anlägger vi en större attraktiv
parkering med skön form och mycket grönska.
Varje by med status skall ha en rondell har vi
förstått, vi föreslår två;
Den första (söderifrån) med vidunderlig utsikt
över viken och tydlig , vacker hänvisning
vidare.
Den andra med möjlighet att stanna och bese
utsikten vid marklägenheterna.
Om vi fortsätter österut ser vi den uppgrävda
kanalen med omgivande sjöbodar för olika
ändamål såsom uthyrning, kiosk, café, pub
mm. (sid 7).
Fastigheten söder om detta är lämplig för
ytterligare några marklägenheter samt
möjligheter till en affär och eller verksamheter.
Vandrarhemmet vill vi utveckla enligt tidigare
skisser med vacker trädgärd och intakt
stationsmiljö.
I kärret ser vi möjligheter att anlägga en mysig
skogspromenad längs ett grodrikt vattendrag.
Röj alltså buskar och sly samt vissa träd och
frigör en rinnande vattenyta.
Missa nu inte möjligheten att påverka din
framtid; KOM OCH TYCK!! Och kom ihåg att
kan vi enas så har vi unika möjligheter att
utveckla byn.
Kommunen behöver Immeln för att locka
människor att bosätta sig i Östra Göinge.
Tillsammans kan vi faktiskt lyckas!!!
Väl mött!
Immelns Framtidsgrupp

Bredband i Immeln
Framtidsgruppen i Immeln håller på att
undersöka möjligheterna att kunna erbjuda de
boende i Immeln bredband.
Idag använder vi oss av modem för att komma
ut på INTERNET.
Denna teknik är dyr och räcker inte till för det
allt mer krävande tjänsteutbudet på
INTERNET.
Vilka är då fördelarna med bredband för
dig?
Snabbare
Med bredband slipper du sitta och vänta på
långsamma hemsidor.
Det finns ett stort tjänsteutbud på INTERNET
som kräver överföringshastigheter långt mer än
vad ett vanligt modem klarar. Utbudet av
sådana tjänster ökar mycket idag.
Billigare
Med bredbandsuppkoppling betalar du en fast
månadsavgift.
Ingen debitering sker för den tid du är
uppkopplad.
Detta innebär att du kan vara uppkopplad i
princip dygnet runt utan kostnad.
Telefonen tutar inte upptaget
En annan fördel med bredband är att telefonen
inte blockeras under den tid du är uppkopplad.
Med andra ord, du kan prata telefon samtidigt
som du är på INTERNET. Och framför allt, du

kan använda telefonen när andra i familjen är
uppkopplade på INTERNET.
Framtiden
Vilka tjänster över INTERNET som kommer i
framtiden är svårt att sia om. Men att det blir
fler och samtidigt kräver bredband är det
knappast någon tvekan om.
Det är viktigt för oss i Immeln att det sker
någonting nu !
Att vara tidigt ute ger stora fördelar för enskilda
personer och för bygden i allmänhet. Att vänta
kan leda till att vi ohjälpligt halkar efter i
utvecklingen.
För att Framtidsgruppen – webbgruppen skall
kunna agera vidare är det viktigt att vi får veta
hur många som är intresserade av bredband i
Immeln.
Om du idag har tillgång till Internet kan du
anmäla ditt intresse via e-mail till
info@immeln.nu.
Denna intresseanmälan är inte bindande på
något sätt!
Du kan också anmäla ditt intresse via telefon
till någon av oss i webbgruppen eller med
blanketten nedan.
Mats Svensson 070-3209745
Lennart Ruder 070-5241106
Roy Paulsson 070-8638508

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jag vill anmäla mitt intresse för bredbandsuppkoppling. Denna intresseanmälan är inte bindande på
något sätt. OBS! Endast en anmälan per hushåll.
Personuppgifter
Ditt Namn:
Gatuadress:
Postadress:
Telefonnummer:
E-postadress:
Bostadsområde (ex Immeln ,Dönaberga, Värestorp):

Väljer du att anmäla ditt intresse på detta sätt, lägger du lappen i Larsson & Larssons brevlåda som du hittar
i norra änden av Gyviksvägen.

