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• Just nu

NYA PROJEKTIDÉERNA!
Insamlingen av projektidéer gav många uppslag på aktiviteter
och förändringar/förbättringar i Immeln. En del är lättare att 
genomföra, andra svårare, och alla har kanske inte samma
stöd från byborna (därför viktigt att förankra):

• Vandringsleder

• Motionsleder

• Cykelleder

• Kallbadhus med bastu

• Familjerally med båt

• Skateboardramp

• BMX bana

• Bredda badplatsen och fylla upp med mer sand

• Badfotte med trampolin

• Minigolfbana

• Utveckling av kanotlederna

• Gästhamn för båtbesökare

• Gemensam upphandling kring olika behov, såsom el, bredband, 
telefoni, data och tv m m.

Allt för att göra det lättare och bättre att bo och leva i byn. 
Tillsammans kan vi skapa fördelar.

Redan nu håller vi på att färdigställa en projektansökan om
förstudie kring vandringsleder och motionsleder.
Familjerally med båt är mycket miljövänligare än vad det låter
och där ser också projektgrupp över möjligheterna.

För många av idéerna innebär det en stor kostnad/investering
som inte Bygdeföreningen kan ta på sig. Och sedan fi nns
det alltid en risk att ta på sig för mycket och därför måste en
prioritering göras. Men rakt igenom är det här idéer som kan
utveckla Immeln ytterligare.

Boulebanan är nu klar och det är ju en bra början på nya
aktiviteter i byn.

Nils-Henrik

INFO FRÅN FRAMTIDSGRUPPEN! 
Möte med företrädare för Ö Göinge kommun

2010-10-21 träffade undertecknad, Yngve Olsson, Nils-
Henrik Johnsson och Arne Palm från Framtidsgruppen och 
Bygdeföreningen, en delegation från Östra Göinge kommun 
bestående av Patric Åberg, blivande kommunalråd, Jonas 

Och	så	kom	guldet...
Som guldfl agor gula björklöv 
på Immelns guppande vågor, 
skogen full av guldgula kanta-
reller, daggiga soluppgångar 
vid dimdansad sjö, gatlykts-
parad utanför vandrarhemmet 
och kanske paintballbana 
bakom Bygdegården. 
Välkomna till ett händelserikt 
Byablad. 

Ulrika Dehlén, redaktör



Rydberg, kommunchef, 
Anders Emgård, 
byggnadsinspektör, 
Kenneth Liedman, teknisk 
chef.

Anledningen till mötet var 
att kommunen kommer 
att skifta majoritet efter 
årsskiftet och att både vi 
från Immeln, politiker och 
tjänstemän på kommunen 
kände att det var dags 
att stämma av läget och 
fundera lite på framtiden.

Kenneth Liedman, teknisk chef på kommunen och undertecknad 
kommer att vara kontaktpersoner för gruppen. Detta hindrar 
givetvis inte andra kontakter vid olika projekt och diskussioner.

FRAMTIDSPLAN FÖR IMMELN

Tillträdande kommunalrådet Patric Åberg redogjorde 
för sin syn på utvecklingsinsatser i Immeln. Det som nu är viktigt 
är att få till stånd ny bebyggelse i exploateringsområdet Gyvik 
för att få en ökad befolkning och en grund för ökad service 
i Immelnområdet. Det ger i sin tur ökade förutsättningar för 
framtida investeringar i Immelns tätort och i hamnområdet. 
Han poängterade även vikten av återkommande möten och 
diskussioner med olika grupper i byarna.

På vår fråga svarade Patric Åberg att även de tänkta bostäderna 
vid tennisbanan och de planerade nybyggena längs gamla 
byvägen bör ges möjligheter till snabba byggstarter.

EXPLOATERINGSOMRÅDE GYVIK

Kenneth Liedman informerade om att Immeln Bo & Fritid har 
intresseanmälningar på åtta tomter i området. Exploatören ser 
mycket positivt på utvecklingen – intresset har hittills överträffat 
de förväntningar man hade för hösten 2010.

Kommunen projekterar för anläggning av va-ledningar till/från 
området. Arbetet skall kunna utföras våren 2011. Exploatören 
skall själv svara för ledningsdragning inom exploateringsområdet 
samt för utbyggnad av vägar och allmänna platser inom området.

HAMNOMRÅDET

Kenneth Liedman informerade om att kommunen har 
genomfört geotekniska undersökningar i hamnområdet. Dessa 
visar att markförhållandena inte är lämpliga för bebyggelse i 
den östra delen av planområdet. Betingelserna är bättre för 
bebyggelse i den västra delen, som planerad för bostäder. 
Kommunens ambition är nu att försöka hitta en intresserad 
exploatör för detta område. Kontakt skall även tas med den 
tidigare intressenten.

Frågan om detaljplanens förverkligande i övrigt, t ex kanal och 
hamnpir, skall föras upp till ställningstagande i kommunstyrelsen. 
Troligt är att kommunchefen får i uppdrag att utreda vad som 
är möjligt och ekonomiskt genomförbart. Det får övervägas 
om kommunen ska gå fram med ansökan om vattendom för 
utgrävning och anläggningsarbeten vid kanalen och hamnpiren. 
Sannolikt kommer det inte att fi nnas investeringsmedel att anvisa 
för arbetena, eftersom de till följd av gällande markförhållanden 
blir mycket kostsamma.

En alternativ inriktning är att tillsvidare med mindre 
medel utveckla hamnområdet till ett attraktivt grön- och 

rekreationsområde för att senare med en befolkningstillväxt i 
Gyviksområdet som grund eventuellt satsa på mera omfattande 
åtgärder.

Immelngruppens företrädare gjorde inte vågen direkt för 
detta besked men samtidigt måste vi inse att kommunen har för 
närvarande inte några ekonomiska förutsättningar för större 
investeringar. Samtidigt får man inte vara snålare än att man 
kan satsa en krona för att tjäna två. En allmän uppsnyggning är 
nödvändig om de som är intresserade av att investera i området 
inte helt ska tappa intresset. När kalkyler och förprojektering 
är klara hoppas vi att vi tillsammans kan diskutera vidare med 
kommunen.

DEN NYA CYKELBANAN

Det har framkommit synpunkter till kommunen att asfaltering 
av densamma av olika skäl är olämplig. Detta diskuterades och 
kommunen framhöll att detta är det klart bästa alternativet av 
både säkerhetskäl för cyklisterna och av underhållsskäl. 
Vi från Immeln anser inte att asfalt är det vackraste alternativet 
men rent praktiskt måste det fungera på ett bra sätt och det gör 
det inte på många ställen med grus, makadam och maskrosor och 
vi vet ingen i Immeln som är beredd att ställa upp med lukjärn 
och kratta. Ungarna med skateboard och inlines klagar inte det 
vet vi också. Den nya belysningen är jättebra för alla som tar sina 
promenader på kvällarna.

BOULEBANAN

Det nya boulebanan är i det närmaste klar och nu hoppas vi på 
stort intresse till våren.

PLANERING - ÅTGÄRDER

Immelns Bygdeförening har fl era olika idéer och uppslag om vad 
som kan göras, t ex:
• Bastubrygga
• Vandringsleder
• Stenrundan, fortsatt utveckling

Framtidsgruppen kommer att tillsammans med Anders Emgård 
att gå vidare med: 
• Kontakter med befi ntliga fastighetsägare för diskussioner om 
tomter längs Gamla byvägen .

Kommunen har några uppgifter som behöver lösas och 
prioriteras:
• Utökning av parkeringsplatser
• Allmän uppsnyggning
• Röjning vid kärret
• Vassröjning i vikar och kanal

Kommunen kommer senare i höst att kalla representanter för 
Framtidsgruppen till ett möte i Immeln för att detaljplanera 
röjning och avverkning i hamnområdet och vid Alekärret.

Det viktigaste resultatet av mötet var att det fanns en 
gemensam ambition att hitta samverkansformer för utveckling 
i Immeln. 

GYVIKSOMRÅDET

Klaus Lange informerar om läget på byggprojektet i Gyvik: 
Immelns Bo & Fritid har hyrt ett hus i området som man kommer 
att använda som kontor och möjlighet till övernattning.
Av de 15 tomter man har styckat ut så har 8 blivit reserverade och 
5 av dem för svenska helårsboenden. Man hjälper just nu dessa 
med att välja hus och hoppas kunna avsluta med köp inom kort. 
Klaus befi nner sig därför en stor del av veckan i området och 



arbetar även med vägplanering för att förhoppningsvis få detta 
klart i november. Man kommer att träffa väglaget i området för 
att hitta en lösning för drift av det framtida vägnätet.

Förhandling med kommunen angående vatten och avlopp pågår.

Man planerar vidare för en viss glesning av träd och sly i de 
första 30% av detaljområdet och till sin hjälp med detta har man 
anlitat expertis och myndigheter som har bedömt samtliga träd 
inom området för att inte störa områdets karaktär. Kommunens 
byggnadsinspektör har möjlighet att hindra avverkning av träd 
med större diameter än 10 cm. Ingen annanstans fi nns så tuffa 
regler.

Gruppen från Immeln ser detta med glädje och hoppas att det 
ska ge ett positivt resultat både för nya som gamla boende.

Alf

Ö GÖINGE KOMMUN HAR 
NY SYN PÅ SAMARBETE
Vi inom Bygdeföreningen har märkt en helt ny syn på samarbete
från Östra Göinge kommun. Vi har vid en rad olika tillfällen och 
i olika sammanhang under året haft träffar med representanter
från kommunen. Det har varit i samband med Göingeoffensiven,
träffar om föreningslivet i kommunen, och med Framtidsgruppen.

Gemensamt vid dessa träffar är att kommunen verkar vilja bygga 
mer på ett givande och tagande. Ett vinna-vinna koncept där 
man från kommunen vill att vi, från föreningslivet, aktivt deltar 
i planering, genomförande och framförallt förvaltandet av 
nya inslag i byarna. Kommunen kan inte längre göra allt utan 
behöver mer stöd. Å andra sidan kan föreningarna påverka mer 
och förmodligen också få fl er saker genomförda. Alla blir vinnare,
även om det blir en del arbete.

Resultat vi redan nu ser är 
boulebanan men också skötseln
av soptömningen i båthamnen, 
där vi bevakade behovet av
tömning. Vi tog på oss ett jobb 
(tack Arne) men fi ck igengäld en
trevligare miljö.

Nils-Henrik

PAINTBOLLBANA 
UTANFÖR BYGDEGÅRDENUTANFÖR BYGDEGÅRDEN
Göinge Paintboll har fått tillåtelse att ordna en bana bakom 
Bygdegården. De kommer att samarbeta med kanotcentret.
Markägaren har givit sitt medgivande och vi vill ha in 
synpunkter till styrelsen.

Banan ligger i skogen söder om Bygdegården. Några snitslar sitter 
i dag uppsatta för att markera området. Inga träd ska fällas, men 
eventuellt lite sly. Markering med markeringstape kommer att 
fi nnas under pågående skjutning. 
Under tävling sätts varningsskyltar upp på stigen. Eventuella 
skyddsnät kan behövas på vissa ställen men sitter bara uppe 
under tävling. När den första tävlingen kommer att ske meddelar 
vi via hemsidan så att de som vill kan komma och titta..
Besök gärna Göinge Paintbolls hemsida. www.goingepaintball.se

Styrelsen

BOULE, CYKEL OCH TREKKI
Nu har vi fått en Boulebana nere vid parkeringen. Vi väntar på att 
den skall sätta sig så den blir spelbar. Det är plats för 2 banor.

Nu söker vi en ansvarig för boule-sektionen, inget tungt ansvar.
Anmäl intresset till någon i Styrelsen.
Snart är det dags för invigning, får se om det kan bli i höst.
När vi bildat ett lag så bjuder vi in någon klubb.

Vi har också fått en hårdbelagd cykelväg från viadukten bort till 
Bygdegården. Jättebra för barnen att träna på när dom vill cykla 
eller köra kickbord eller trikke.
Vill ni se vad trikke är för något så gå in på www.trikke.com.
Jag har själv lånat en och håller nu på med att se om det går att 
byta ut hjulen mot skridskor.
En typ av skate där man kan köra slalom på sommaren.

Vid pennan, Kjell

• Naturrutan

Skogen – mitt “Blue Hawaii”
En konstig rubrik som kräver en förklaring. Många åker till 
södern för att sola och koppla av och kanske ta en drink. När 
jag vill koppla av går jag ut i skogen, där fi nner jag ro och 
avkoppling. Man behöver inte gå långt för att stanna upp och 
upptäcka stillhet och tystnad.
Här i Immeln fi nns många fi na rundor som man kan gå. Jag går 
på två olika sätt beroende vad jag vill ha ut av det. Ena sättet 
är att gå raskt för att få lite motion, då ser jag inte mycket av 
allt det fi na. Men när jag går ut för att njuta av naturen tar jag 
kameran med mig, och då kan det ta dubbel så lång tid.
Jag vill uppmana alla att stanna upp och titta noga på vad 
naturen har att erbjuda, jag lovar att ni upptäcker saker ni inte 
har sett tidigare.

I veckan gick jag min vanliga runda  som vi kallar Skarviksrundan, 
ca 4 km. I det fi na höstvädret med alla dessa färger stannade jag 
upp när jag såg något gult som lyste vid roten på en tall, jag såg 
på långt håll att det var en blomkålssvamp, jättegod att göra 
svampstuvning på till varma mackor.

När jag vandrade vidare erinrade jag mig vilka svampar man 
kan fi nna i skogarna kring Immeln. I bokskogarna är det inte 
så många sorter som jag hittat, här några exempel: Svart 
trumpetsvamp, Rynkad tofsskivling och gul kantarell.
I blandskog och granskogen kan man hitta olika riskor t ex 
blodriska, sillriska, samt trattkantareller och vanlig gul kantarell. 
Rödgul trumpetsvamp är en annan god matsvamp men den är 
inte lätt att hitta. Älgar bruka gilla dem  så det gäller att vara 
först. När det gäller soppar kan man plocka nästan alla soppar 
utom gallsopp och en del sorter som är röda på foten. 

Man upptäcker också att det bökas mycket i skogarna och då kan 
man misstänka att det är vildsvinen som varit i farten. Förr i tiden  
värderade man skogens värde i hur många ollonsvin den kunde 
föda, kanske dags att göra det i dag också med tanke på hur 
många det fi nns i dag.. 
När det gäller fågellivet är det väldigt tyst vid denna tid, någon 
kungsfågel kan man höra i barrskogen men den är svår att 
upptäcka.

Helt plötsligt ser det ut som hela marken rör på sig och då har en 
stor fl ock Bergfi nkar slagit sig ner för att äta bokollon. När dom 
sedan lyfter så är det som ett stort moln som drar fram, säkert 
fl era tusen. 
Sen hör man ljuden från stora v formationer av gäss som är på 
väg till sydligare breddgrader, tranornas trumpetande är också ett 
härligt ljud men de har redan fl yttat. 

Nu är det dags att sluta och gå hem, inte behövs det någon drink 
efter en fi n skogspromenad! Nu väntar vi på vad som ska hända 
med våra hornugglor om dom kommer tillbaka till vår gran 
framåt april mars. Vid pennan, Kjell



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

• Detta har hänt:

STENVÄGEN – EN TURISTVÄG 
GENOM IMMELN

Immelns 
genomfartsled 
har fått ett 
nytt vägmärke. 
Den där bruna 
skylten med 
blomma på 
känner man 
igen sedan 
några år tillbaka 
från vägen 
förbi Näsum, 
det som kallas 
Humleslingan. 

Bakgrunden till de nya skyltarna fi nns att läsa i GöteborgsPosten 
från 23 augusti i år:

”Den som vill att bilfärden ska vara en upplevelse i sig har så klart
massor av vägar att välja mellan. Fråga vem som helst som brukar
köra bil och du får tips på vägar som tar dig förbi sjöar, genom
fantasieggande landskap eller bjuder på vindlande utsikter.
Men för den riktigt kräsne fi nns det än så länge bara 18 vägar
som lyckats kvala in till den prestigefulla benämningen turistväg.
Det var 2003 som det nya, bruna vägmärket med en blomma på
infördes.
– Kriterierna för att kallas turistväg har bland annat varit att
vägen ska vara ett alternativ till de vanliga, mer trafi kerade
vägarna och att den ska sammanbinda platser av stort turistiskt
värde, säger Jenny Norén, utredare på Transportstyrelsen.
Från början räckte det med att vägen var ovanligt vacker, vilket
förklarar att listan innehåller fl era vägar utan stora turistmål.
Nu försvinner återigen kravet på stort turistiskt värde – och den
centrala myndigheten överlåter på kommuner och regionala
myndigheter att avgöra vilka vägar som ska få den bruna skylten”

Nu tillhör Stenvägen således den exklusiva skaran på 18 utvalda 
vägar som får representera Turistvägar med särskilda turistmål.
Stenvägen är en alternativ väg till väg 23 och binder samman
Wanås utställningar, Brio lekoseum och diabasbrytningarna.

Roligt för oss Immelnbor och för hela Östra Göinge!

Nils-Henrik

• Mer som händer:

STUDIECIRKEL 
IMMELNS HISTORIA
Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan 
med start våren 2011. Plats Bygdegården. 
Kursledare Gösta Nilsson och Rosie Hennig. 
Anmäl intresse redan nu till 
nilsh.johnson@bredband.net eller tel 0704-582236. eller tel 0704-582236.

STENRUNDAN OCH STENMUSÉET
Stengruppen, Immelns Bygdeförening tel 0733-144576 eller 
96 045. Mejl svartgranit@immeln.info. www.immeln.info. 

HYR BYGDEGÅRDEN
Bokar gör du nu hos Maria (känd från kiosken) tel 0708-59 33 23.
Hyra: 50 kr/timmen de 6 första timmarna. Mer än 6 timmar 600 kr. 
Per dygn: 60 kr/övernattande gäst dock minst 600 kr.

Kiosk, camping och vandrarhem
Kiosken öppnar långfredagen den 22 april. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 96 417.

Immelns Kanotcenter 
Vinterhalvåret öppet efter avtal. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. NYTT TEL 96 100.

M/S Immeln
www.immelnbaten.se. Tel 96 040.  

Färsk fi sk hem till dörren
”Fiskebilen” kommer varje onsdag. Ronnie Broberg har även 
bl a nybakade stenugnsgrova, mejerivaror, lite frukt och 
konserver. 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
Bokning av tennistider Immelns Kanotcenter tel 96 100. 

Träning för alla
Freepowerdance, Zumba, Boxpass och Cirkelpass 
i Hjärsås. Tel Kerstin 073-403 09 10. 
För mer info se www.halsokompaniet.nu.

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

BLI MEDLEM I BYGDEFÖRENINGEN!
Som medlem i Immelns Bygdeförening stöder du arbetet för en 
levande bygd. Bl a genom… 
…att med en aktiv grupp 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 på pg 913824-9. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

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.

SENASTE NYTT www.immeln.info   


