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God Jul och Gott Nytt År! 
Du håller årets sista nummer av Byabladet i din 
hand. Julen står för dörren och de flesta hoppas 
väl också på att vädret skall ”jula till sig” lite. 
 Bygdeföreningen kan lägga ett nytt 
verksamhetsår till handlingarna. Det har hänt en 
hel del under året. Framtidsgruppen har lagt ner 
ett stort arbete på att få fram ett förslag till 
detaljplan som vi i bygden kan vara överens om 
och stå för. En verkligt demokratisk process som 
vi kan se resultatet av i detta Byablad. 
 Webbgruppen har ytterligare utvecklat 
immeln.nu och vår nya ungdomsgrupp har 
bidragit till att badplatsen fått en beachvolley-
plan. Övriga grupper har på ett bra sätt 
genomfört våra arrangemang: Valborgsfirandet, 
Gökottan, Långlördagar i Bygdegården, 
Byadagen och Musik vid Immeln som i år firade 
25-årsjubileum.  

Bild: Kjell Nilsson 

Årets huvudartist vid Musik vid Immeln, 
Peps Persson, gjorde ingen besviken och lockade 
tillsammans med Östen Warnerbring, Emma 
Essinger, våra egna Dönabergare och Hannah 
Svensson-Blixt, inte mindre än 2100 besökare  
till båthamnen. Ett nytt prydligt publikrekord för 
arrangemanget som också fått mycket ros av 
press, insändare och publikröster. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Förutom informationen från framtidsgruppen 
finner du i detta nummer senaste nytt från 
webbgruppen, inbjudan till årsmötet och kvällar 
med power yoga. Några av våra grupper passar 
på att söka nya medarbetare. Tänk på att det är vi 
själva tillsammans som håller bygden levande. 
Det är viktigt att vi alla drar vårt strå till stacken.  
 På sista sidan berättar Gösta Nilsson 
historien kring konsumaffären i Immeln. Vi  
hoppas att vi, med Göstas hjälp, ska kunna 
berätta bitar av Immelns historia i kommande 
nummer av Byabladet.  
 Vi önskar alla läsare och medlemmar en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År med 
Immelns Bygdeförening!  

 
ÅRSMÖTE 2005 
Bygdeföreningens årsmöte äger rum 
söndagen den 6 mars 2005 kl. 15.00 i 
Immelns Bygdegård.  
 Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Som 
vanligt bjuder vi på fika! 
 Dagordningen är ännu inte klar men kommer 
som vanligt att finnas på mötet. Den kommer 
också att läggas ut på www.immeln.nu i god tid. 

 
Bygdegården öppen under 
mellandagarna 
Det kommer att hållas öppet några dagar i 
Bygdegården för barn och ungdomar veckan 
efter jul. Vi kommer att visa film för både stora 
och små. Karaoketävling och tv-spelsturnering 
på storbildsduk är också på förslag.  
 Vi tar gärna emot förslag på fler aktiviteter. 
Det blir försäljning av läsk och godis mm. 
 Mer information om vilka dagar det blir 
kommer att finnas på www.immeln.nu. 
Du kan också ringa till Böna (96178) eller 
Masken (96443) om det är något du undrar över. 
 



Hjälp till vid Valborg! 
Nu e’ de jul igen, nu e’ de jul igen!  
Julen varar ända till Valborg.  
O’ de’ va’ inte sant, o’ de’ va’ inte sant för… 

…däremellan får vi tänka på de traditioner vi 
har i Immeln! 
 Ni som vill hjälpa till att verkställa 
valborgsfirandet i  Immelns Båthamn,  kontakta 
Mishi eller Kajsa på telefon 96113.  
 

Byakampen 
I våras livade vi åter upp vår populära 
”Byakamp” med en ”Byadag” som blev mycket 
trevlig. Vi söker nu intresserat folk till årets 
arrangemang. Det beror på oss själva om vi skall 
ha kul i år också!  
 Du som är intresserad av att hjälpa till – ring 
Björn ”Böna” Nilsson, 96178 eller Roger 
Dehlen. 96167. 
 

Power yoga 
Man eller kvinna, ung eller gammal!  Är du 
intresserad av yoga eller sugen på att pröva något 
nytt? Nu har vi möjlighet att få hit en power 
yoga-instruktör till Immeln. Träningskvällar blir 
onsdagar eller torsdagar i Bygdegården med start 
i slutet av januari.  
 Är du intresserad? Ring då Anna Sjöblom 
(96370) senast 10 januari.  
 

Webbgruppen informerar: 
Bredband i Immeln 

Som ni alla säkert har uppmärksammat, så har 
Sydkraft Bredband inte uppfyllt sitt tidigare löfte 
att vi i Immeln skulle erhålla bredband innan 
årets slut! 
 Enligt uppgifter på Sydkrafts webbsida, 
www.sydkraftbredband.se, har förseningar 
uppstått och nu lovar man leverans kvartal 1 
2005. 
 Vidare har Sydkraft Bredband AB tecknat 
avtal med Bredbandsbolaget om ett samarbete 
där Bredbandsbolaget via Sydkrafts nät, förutom 
bredband, kommer att erbjuda IP-telefoni och 
TV! 
 Vill du hålla dig uppdaterad om vad som 
händer på bredbandsfronten så besök 
www.immeln.nu där informationen ständigt 
uppdateras. 
 Har du frågor och funderingar kan du också 
kontakta Roy Paulsson, Tel 044-96150 eller 
0763-188748, eller via mail: roy@immeln.nu. 
 

Hemsidan 
Community 
Vi har öppnat ett Community för ungdomarna i 
Immeln med omnejd. Vi hoppas att detta blir ett 
bra och trevlig sätt för ungdomarna att 
kommunicera över Internet. 
Vi kommer att bygga ut vårt Community 
efterhand om det visar sig att intresset är stort i 
att kommunicera på detta sätt. 
Annonsörer 
Vi kommer också att lägga stor vikt på att få in 
nya annonsörer för att kunna 
vidareutveckla hemsidan. Vet ni någon som 
skulle ha ett intresse att annonsera  
på hemsidan så hör av er till någon av oss i 
Webbgruppen. (Roy 96150, Lennart 96461, 

”Masken” 96443) 
Nyhetsbrev 
På www.immeln.nu har du möjlighet att anmäla 
din E-post adress för att hålla dig uppdaterad om 
eventuella nyheter på sidan m.m. Du kan när 
som helst själv avsluta nyhetsbrevet. 
Till sist… 
Nu har hemsidan haft över17 500 besökare! 
Är det något du saknar på hemsidan så tar vi 
tacksamt emot kommentarer kring 
detta. Vi i Webbgruppen vill också passa på att 
tacka er besökare på hemsidan. 
 

Framtidsgruppen 
informerar: 
Förslag till underlag för detaljplan 

Immeln 
Framtidsgruppen har nu tagit fram ett reviderat 
förslag till underlag för kommunens 
detaljplanearbete i Immeln. Det nya förslaget 
försöker beakta synpunkterna som framkom i 
förra rundan. 
      Förslaget bygger på att kommunen, parallellt 
med ett visionärt planarbete, också åtgärdar 
akuta praktiska problem såsom vattenverk, 
reningsverk, utbyggnad av avloppsnät, 
Ljungkullastigen m.fl. 
Förslaget innebär i korthet följande: 

 
1. Kiosken rustas upp och campingen renoveras 

och ges en expanderingsmöjlighet på gamla 
idrottsplatsen. Det skulle kunna se ut som på 
förslagsskisserna. Vandrarhemmet 
moderniseras, och båda anläggningarna får 
tillskott av uthyrningsstugor (bodar). Vi 
föreslår att kommunen investerar och 
arrenderar därefter ut anläggningen i öppen 
konkurrens. 



2   Plats för marklägenheter möjliggörs  
 på eller kring tennisbanan. Projektet  
 utförs av intresserad exploatör, som 
 då får lösa en ny plats för tennisen. 
 Projektet förutsätter att kanotcentret  
 flyttas. 

 
3. Förslaget att utveckla hamnen  
 med kanal och bodar ser ut som tidigare. 

Vandrarhemmet ges en möjlighet att 
expandera med ett godsmagasin  

 innehållande fler bäddar. 
 
Att åtgärda kiosk och camping ses som 
angeläget och bör ske med omedelbar  
start. Detta för att inte förlora fler säsonger  
och för att möjliggöra ett längre arrende- 
kontrakt än tidigare. 
    Förslaget har presenterats och diskuterats 
på stormöte den 21 november. Med 50  
personers närvaro antogs förslaget  
och i skrivande stund reviderar vi också 
in synpunkter som framkom i diskussionen.  
    Har Du fler synpunkter så hör av Dig till 
Framtidsgruppen.  (Alf Svensson 96309) 
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När Konsum fanns i 
Immeln. 
Gösta Nilsson berättar. 

Denna affär, ”Sjöstugan,” längst in i viken vid 
Immelns båthamn, startades av Per Svensson 
som var fader till Ida, Elsa, Anna, Hilda, Sven, 
Bengt, Betty och Ellen. I huvudbyggnaden, till 
vänster, inhystes ”telefonstationen”. Affären 
hade kunder sjöledes genom pråmningen och 
genom bygdens befolkning runt sjön. 
 Detta hände i början av seklet. Omkring 1920 
slog sig dock en del förståndiga mannar - Nils 
Jönsson, Ola Jönsson (”Pråmare-Olan”) och Nils 
Christensson tillsamman och bildade ”Immelns 
konsumförening” med Betty Svensson som 
föreståndare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Nils Jönsson, stark kraft i 

                  Immelns konsumförening.             

 
Den 1/1 1930 övertogs dock föreningens 
verksamhet av Kooperativa Handelsföreningen i 
Kristianstad. Medlemsantalet var då ca 130 st. 
Betty Svensson slutade som föreståndare 
omkring 1945 och efter henne var följande 
anställda: Holmberg, Brantman, Almqvist, Kvist, 
Ingvar Ängkvist och Lennart Evertsson. 
 Före 1965 hade Immelndistriktet nummer 5. 
Försäljningen var god. 1958 sålde man för 
315.000 kr vilket till exempel var 55.000 kr mer 
än Fjälkingedistriktet.  Efter 1965 gick 
föreningen upp i distrikt 2. 
 

Affären i början av 20-talet. 

 
1970 övertogs affären av Hjalmar Nilsson som 
nu drev affären i egen regi. Efter ca 50 år tog 
alltså historien om Konsum i Immeln slut.  
 Ett par år senare sålde Nilsson rörelsen till 
Alvar Josefsson från Knislinge. 1978 var det 
dags för nästa ägarbyte då Arne Kollevik tog 
över butiken som han drev fram till sin pension 
1988 då han sålde affären till Roger Nilsson. 
Sista affärsinnehavare i den gamla fastigheten 
blev Gertrud Wretling. 
 Affären fick som vi alla vet sin fortsättning i 
kiosken vid badplatsen. Men det är en annan 
historia… 

Ca 1930 

I affären på 60-talet. 

 



 
 
 
 
 
 
 


