
 Just nu

Immeln och framtiden
Bygdeföreningen står inför ett nytt årsmöte och det känns verk-
ligen som om vi också står inför en ny tid. Det som hänt det se-
naste året ger skäl till hopp och tillförsikt. 
En ny generation är på väg att sätta sin prägel på Bygdefören-
ingen och på Immeln. En generation som består av ett antal unga 
barnfamiljer, varav många av dem har vuxit upp i byn, och som 
har en genuin känsla för bygden. 
Med stor entusiasm, energi och kunskap har de på några få 
veckor ägnat helger och kvällar för att renovera Bygdegården in-
vändigt. Det som vi i styrelsen inte trodde var möjligt att göra på 
ideell basis gick mycket snabbare och till mycket lägre kostnad än 
de ramar de fick. Väldigt bra jobbat och ett stort tack!

Immeln är en by som har många fördelar givna redan från start 
med sitt vackra läge invid Skånes mest spännande sjö.  Vad som 
kan göras mer är att göra byn än mer trivsam och attraktiv att bo 
i. Detta är upp till oss bybor. Vi själva måste ta tag i det som går 
att påverka och det är faktiskt mycket. 
En del viktiga frågor står precis framför oss.  Vi har nu möjlighet 
att dra in bredband i byn. Vi har också en idé om grannsamver-
kan där vi gemensamt kan hjälpas åt för att hindra tjuvar och an-
nat ovälkommet. Slutligen finns där tankar att skapa fler tillfällen 
till trivsamma möten som byabastu och byafester.
Kan vi enas om att bilda en ekonomisk förening för att dra in 
fiber till byn, så öppnas också många andra möjligheter upp. 
Tillsammans kan vi skapa en by som blir trevligare, lättare och bil-
ligare att bo i.

Oftast krävs det inte så mycket för att få en by i positiv rörelse. 
Det finns gott om exempel på detta runt om på den svenska 
landsbygden. Det krävs egentligen bara ett antal positiva bybor 
som vill något och det verkar vi ha fått fler av nu. Sedan krävs det 
att övriga bybor visar att de stödjer utvecklingen och med små 
insatser vill ge näring till utvecklingen. Den mentala rörelsen är 
mycket viktig. Just att visa stöd i det som håller på att hända är 
förutsättning till all utveckling.   
Däremot finns det andra lite mörkare moln på himmeln. Oro 
över vad som händer med Gyviksprojektet. Kommunen känns 
inte längre lika entusiastiska över området. Ett projekt som man 
mycket aktivt en gång har dragit igång, verkar man nu vackla 
kring. Men det finns också oro över vad entreprenören håller på 
med. Konkurs och bristande ekonomisk bärkraft är inte förtroen-
deingivande. Vi hoppas att man gemensamt kan komma tillbaks 
och fullfölja det man påbörjat. Risken att få ett område som står 
halvfärdigt är annars stort. 
Under stormötet den 7 februari fick vi en del besked från kommu-
nen. En levande by behöver en del offentlig service för att över-
leva långsiktigt. Men vi får tydligen skapa detta i stort på egen 
hand. Landsbygdsutveckling kräver lokala initiativ men också stöd 
från kommunen.  
Ska vi få bättre kollektivtrafik eller lokal barnomsorg får vi nog 
ta tag i detta själva, vilket kräver en hel del gemensam kraft. Det 
tror jag att vi kan åstadkomma! 

Vi kan börja med att komma till årsmötet den 10 mars, inte minst 
för att inspektera den ”nya” Bygdegården samt delta i den ge-
mensamma invigningsfesten efteråt! 

Nils-Henrik Johnson, ordförande i Immelns Bygdeförening
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Byakampen 2012!

Upprustning av Bygdegården
Nu blir det fest!

Stormötet 
Rapport – så gick det!

Alla Byablad finns p
å 

www.im
meln.info

Renoveringen av Bygdegården är nu snart klar, stora salen samt hallen har målats och tapetserats. Vi har bytt 
lampor. Det som återstår är att måla gamla biblioteket. Passa på att besöka årsmötet den 10 mars då vi även 
kommer ha invigning av den ”nya” Bygdegården.                                                                                                Axel



Rapport från 
Framtidsgruppen 
20/2 

Den 7 februari bjöd Framtidsgrup-
pen in Patric Åberg, ordf kom-
munstyrelsen, Magnus Nilsson, ordf 
fullmäktiges beredning för tillväxt 

och samhällsbyggnad, Jonas Rydberg, kommunchef, Monika Erics-
son, samhällsbyggnadschef, Linnea Widing, planarkitekt, Kenneth 
Liedman, enhetschef, för en diskussion om Immelns framtid
Tommy Johansson, utredare på kommunen och Bobby Bengtsson 
för C4 Stadsnät i Kristianstad informerade om möjligheten till ett 
s k byanät med fiber för bredband.
Klaus Lange informerade om utvecklingen i Gyviksprojektet. 

Bredband via fiber i Immeln?
Tommy Johansson visade bilder och förklarade hur framtidens 
kommunikationssystem kommer att se ut. Tekniken går hela tiden 
mot snabbare system och om vi vill ha tillgång till detta så måste 
vi själva agera och fixa ett eget fibernät. Det finns just nu möj-
ligheter till ekonomiskt stöd men det krävs att ett antal hugade 
invånare vill ansluta sig. 
För att gå vidare med detta bör det omgående göras en intres-
seinventering och med ett positivt deltagande bör en ekonomisk 
förening bildas för genomförande och upphandling. Det kan
nämnas i sammanhanget att samtliga nya tomter på Gyviksområ-
det är förberedda för fiber. 
Bobby Bengtsson från C4 Stadsnät beskrev möjligheterna för hur 
man lättast kan genomföra ett sådant projekt och visade några 
lyckade byanät bl a i Mjönäs. Bobby kan även fungera som men-
tor och stöd vid genomförandet. Jag kommer att lägga ut mer 
detaljerad information på Immelnportalen. 

Kommunledningen informerade om byaförnyelse 
i Immeln
Patric Åberg startade informationen från kommunen med att 
poängtera att Immeln var ”kommunens pärla” och att man verk-
ligen ska satsa på byn. Monika Eriksson redovisade kommunens 
kommande översiktsplan där Immeln är en viktig del av kommu-
nens utveckling och visioner för ökad inflyttning. Monika visade 
en skiss för underlag till diskussioner med Immelnborna när det 
2014 är dags för byaförnyelse i Immeln. Detta utkast var tämligen 
likt det förslag som vi i Framtidsgruppen la fram för sex år sedan 
och bör kunna användas som underlag för diskussioner även om 
en tänkt användning inte kommer till skott förrän tio år senare.

På ställda frågor svarade Patrik Åberg och Jonas Rydberg så här.
- Det händer inte speciellt mycket i Immeln, det pratas mest. 
Vad är på gång?
Det allmänna ekonomiska läget gör att kommunen är återhåll-
sam och vi i Immeln ska vara medvetna om att några större sats-
ningar inte är budgeterade fram till 2014, och därefter får man 
se om det finns några resurser. Ni i Immeln måste vara realistiska i 
era önskningar.
- När kan något konkret ske av det som har och kommer att dis-

kuteras fram mellan kommunen och Immelnborna? 
Innan 2014 kommer inget större att hända och därefter om man 
är överens så kommer projektering, ansökningar och vattendo-
mar att ta cirka två år. 2016 kan man tidigast starta upp och då 
får man förmodligen utföra vissa saker i etapper. 
- Dåliga kommunikationer. Finns det några förbättringar i sikte, 
speciellt direkt till Kristianstad istället för omvägen via Knislinge.
Kommunen råder inte över fördelningen av bussturer och någon 
ekonomisk prioritering av Immeln är inte möjlig. Kanske kan det 
bli någon utökning via Arkelstorp men det är i så fall en positiv 
överraskning.
- Hur ser planeringen för barnomsorgen ut för Immeln, det är 
ett viktigt argument för folk att flytta hit om ett dagis planeras. 
Just nu känns det som om Immelnbarnen används som utfyllnad 
i andra orter.
Ingen barnomsorg är planerad i Immeln under den närmaste 
framtiden, underlaget är för litet. Men om någon vill starta ett 
privat dagis så är kommunledningen inte emot detta.
- Nybyggnad av pensionärslägenheter vid tennisbanan. För någ-
ra år sedan skulle marken säljas och bebyggas, hur går det?
Ingen försäljning år aktuell men om någon känner till en eventu-
ell köpare så ring kommunen.
- Skjutbanan ligger lite dumt till alldeles nära både befintlig och 
tänkt byggnation med bl a en sommarlovskoloni andra sidan 
backen. Både folk och husdjur blir störda.
Kommunen har som mål i sin översiktsplan att skjutbanan ska 
flyttas och erbjudas en bättre och friare placering. Varför ger 
man då skytteföreningen 45 000 kr i bidrag för att handikappan-
passa den när man ändå ska flytta? Vore inte dessa pengar bättre
använda på en nyare och bättre anläggning till en duktig och liv-
aktig förening som är väl värd att hjälpa.
Det är glasklart att skjutbanan ska finnas på plats under lång tid 
och 45 000 kr är ingen större summa pengar. Skjutbanan är inget 
problem för kommunen.
- Har kommunen eller kommunägda Klockaren några planer på 
nya marklägenheter i Immeln, det finns en stor efterfrågan efter 
detta?
Klockaren har för många outhyrda lägenheter i andra byar och 
ett stort behov av underhåll i sina hyreshus. Man har inga möjlig-
heter till utbyggnad av nya. 

Klaus Lange informerade om Gyviksprojektet 
Klaus lämnade över en skriven redogörelse för projektet som 
kortfattat innehöll följande:
• En beskrivning av grundidén med tillgängligheten, gemensam-
ma områden för aktiviteter, anpassning till marken och skogen 
o s v.
• Planerade mål för 2012.
Anslutning av VA, försäljning av visningshus, renovering av väg, 
försäljning av max 10 hus, etablering av båthus. 
• Samarbete med Immelnborna.
Etablering av gemensamt bredbandsbolag, etablering av gemen-
sam bastu, göra klar cykel och gångstig, ev kontakter gemensamt 
med Immelns Camping angående mataffär.
• Läget just nu. Projektet dras med stora kostnader.
Överklaganden från grannarna har kostat 5 Mkr, kommunens 
behandlingstid har kostat 2 Mkr, omkostnader för VA 2 Mkr, 
plangrundlag 2 Mkr. Man behöver komma igång med försäljning-
en av tomter omgående.
• Förhållandet till Ö Göinge kommun.
Man har ingen kontakt med kommunledningen förutom med 
den tekniska avdelningen som fungerar bra.
Kommunen ger ingen information på sin hemsida eller i kommu-
nala nätverk om Gyviksprojektet.
Hanteringen av skjutbanan.
Hanteringen av avverkningen av skog har inte fungerat.
Den administrativa hanteringen av ärenden är orimligt byråkra-
tisk.
• Önskemål om framtida samarbete med kommunen.
Kontinuerlig dialog med politikerna om utvecklingen.



Koordinerad marknadsföring av Ö Göinge kommun och Gyvik.
Hjälp att lösa problemet med skjutbanan på bästa sätt.
Diskussion angående nybyggnad av hyreslägenheter vid byn.
Diskussion angående placering av nytt daghem.

Diskussion
Efter Klaus Langes information blev det diskussioner där Patrik 
Åberg hävdade att kritiken mot kommunen var fel. Man hade 
gjort allt man kunnat för att lösa problem och jobbat tusentals 
timmar med detta. En företrädare för gruppen som överklagat 
utbyggnaden påpekade att man utnyttjat sina demokratiska rätt-
tigheter. Det stämmer men vad det har inneburit för utvecklingen 
av resten av Immeln blev inte kommenterat. Någon förbättring av
samarbetsklimatet verkade ingen vara intresserad av, förutom hu-
vudparten av de närvarande Immelnborna.
Det riktigt tråkiga i denna soppan är att familjen som byggde 
första huset inte har fått VA ordentligt inkopplat under en längre 
tid. Så får man inte behandla folk som vill flytta hit till oss i Im-
meln. Dom får inte vara en bricka i spelet utan det måste fixas till 
och det finns inga ursäkter för att inte göra detta omedelbart.

Eftermälet till mötet har i tidningarna varit ganska noga beskri-
vet. Konkurs av byggbolaget, Lange ljuger och är en skurk. Åberg 
är putt och rasar, spekulationer hit och dit, man ska hämnas. 
Hånfulla anonyma insändare. Vad som är sant och vad som är tid-
ningsrubriker är svårt att veta. Men om det ska bli nån ordning i 
den här sandlådan så får kommunledningen komma ner från läk-
taren och vara med i matchen. Man måste sätta sig ner med alla 
inblandade och lägga upp planer för samarbete, marknadsföring 
och genomförande. Ställa krav och vara delaktig. Det är man som 
folkvalda skyldiga Immelnborna, speciellt som man inte vill göra 
några egna investeringar, förutom avloppet som man enligt lag 
är tvungen till.
Om det inte blir någon förändring i hanteringen av Immeln så är 
förmodligen den enda lösningen att vi byter kommun. Bortförkla-
ringar som att man inte kan bygga sjöbodar på gammal sjöbotten 
håller inte. I Kristianstad har man sedan 1600-talet byggt en hel 
stad på liknande mark. 

Från Kenneth Liedman på kommunen har vi fått följande 
information.
• Man kommer under våren att klarställa parkeringen framför 
Kanotcenter. Man hoppas kunna ge den ett utseende som gör 
att den naturligt smälter in i omgivningen. Ingen asfalt och rutor 
utan mer grus och växtlighet.
• Man kommer också att se om det finns alternativ till underlag 
för upplägget av båtar. De nuvarande upplevs av några som fruk-
tansvärt fula.
• Bussarna har problem att vända vid Kanotcenter speciellt på 
vintern, det behövs diskussioner och förslag på hur man lämpli-
gast kan lösa detta.

Bygdeföreningen tar över
Styrelsen för Bygdeföreningen har beslutat att överta Fram-
tidsgruppens roll i Immeln och gentemot kommunen. Därför är 
detta min sista rapport och om någon har frågor eller synpunkter 
framöver så vänd er till Nils-Henrik Jonsson som är ordförande i 
Bygdeföreningen.
Här är några aktuella frågor som därmed går över till Bygdeför-
eningens styrelse.
• Inventering av intresset för fibernät i Immeln. 
• Bildande av ekonomisk förening för Immelns Byanät om intresse 
finns. 
• Upphandling och byggande av byanätet. 
• Fortlöpande diskussioner med kommunen och information till 
byborna om aktuella frågor. 
• Val av förslag av utsmyckning av Immeln efter Albert E Petters-
sons donation och uppföljning med kommunen av installationen
• Upprätta tekniska och ekonomiska kalkyler på Framtidsgrup-
pens förslag till restaurering av kanalen.

• Informera och diskutera kommande planer med kommunen 
med ALLA intresserade bybor d v s inte enbart med medlemmar 
i Bygdeföreningen eller dess styrelse.

Tack för mej, Alf

STENRUNDAN OCH STENMUSÉET 
Stengruppen, Immelns Bygdeförening tel 0733-14 45 76 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.

Yoga igen i Bygdegården!  
PROVA PÅ GRATIS SÖNDAG 26 FEBRUARI! 
Nu startar AnnaYoga med Ashtanga Vinyasayoga fr o m 4 mars, 
söndagar kl 16.30-18. Yoga är bra för att balansera sinnet, ge en 
ökad rörlighet och en bättre hållning. 
120 kr/gång drop in eller 100 kr/gång om du går 5 gånger. 
Mer info www.annayoga.se eller tel Anna Hennig 0736-088 618. 
Välkomna!

Paintball vid Bygdegården  
Vill du prova paintball? Samla ihop ett gäng och kontakta Göinge 
Paintball tel 0722-53 27 47 eller se  www.goingepaintball.se
Varför inte en heldag med t ex kanot, paintball och Grillkåtan.

Immelns Kanotcenter 
Öppet den 15 juni-15 augusti. Resten av året enligt avtal

Även cykeluthyrning!
Passa på att njuta det vackra vädret, packa picknick-korgen och 
cykla en stund. Cyklarna är tillverkade i Kristianstad och är utrus-
tade med cykelkorg, pakethållare,  det finns även hjälmar och 
barnstol att låna. 50 kr/timme eller 150 kr för ett dygn.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 96 100.

Färsk fisk och minilivs hem till dörren
”Fiskebilen” kommer varje onsdag. Ronnie Broberg har även 
nybakade stenugnsgrova, mejerivaror, lite frukt, konserver m m. 
Ring 0705-57 40 77 för beställning eller be honom stanna till.

Grillkåtan på Ljungkullastigen
Koppla av i lyktans sken. Beställ grillpaket eller ta med egen mat-
säck. Plats inne för 10-12 pers. www.grillkatan.just.nu. Tel 96 181.

Träning för alla
Fys/slag/spark, Station, Efter jobbet, Freepower i Hjärsås. 
Mer info www.halsokompaniet.nu. Tel Kerstin 0734-03 09 10. 

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 www.immeln.info. 
Idag är en tredjedel av alla hushåll i Dönaberga – Immeln – Vä-
restorp 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!



Har du bild/info som skulle vara intressant i Byabladet? Skicka till ulrika@bangreklambyra.se eller ring Ulrika 96 167
SENASTE NYTT www.immeln.info   

Rädda Immelnprojektet
Nu börja det hända saker. I alla fall på papper. Vi har fått ett hu-
vudmannaskap i form av Östra Göinge kommun och därtill även 
en projektledare. Arbetet med avsiktsförklaringar mot övriga be-
rörda kommuner har satt igång. 
En styrgrupp har konstituerats och har till uppgift att styra det 
hela i hamn. En stor och viktig del är att arbeta med information 
och utbildning. Främst riktat till markägare men även för alla 
andra. 
Annars är det mycket av natur och vattenvård som ligger till 
grund för de tänkta åtgärderna. Därför har vi träffat naturvårds-
ansvariga på Sveaskog och diskuterat en bra visningssträcka som 
bör ligga centralt i projektet och lättillgängligt. Rent geografiskt 
så tittar vi på området uppströms Immelnsjön , i anslutning till 
Ekeshultsån.
Vi har sökt ekonomiska medel i form av s k LOVA-bidrag och en 
Leader-ansökan står för dörren. 
Emil Grönkvist, instruktör på Naturbruksgymnasiet och Immelnbo

Ett stort tack 
Ett stort tack till alla som hjälpt till med renovering av Bygdegår-
den. Sponsorer, hantverkare och frivilliga, men särskilt till Andre-
as Torndahl och hans familj.

Bygdeföreningens styrelse

Ändrade uthyrningsrutiner för Bygdegården

För att på bästa sätt bibehålla nivån på den uppfräschning av 
Bygdegården som ett antal medlemmar förtjänstfullt utfört, 
kommer vi att ändra vissa rutiner vid uthyrning av Bygdegården. 
Bland annat kommer vi vid uthyrning av lokalen att upprätta ett 
uthyrningskontrakt som skall godkännas och signeras av hyres-
gästen. Om någon inredning eller köksutrustning förstörs, eller 
om vi inte godkänner städning eller rengöring debiteras hyres-
gästen för detta enligt vår prislista. Styrelsen överväger också att 
genomföra en prisjustering av hyran.

Bygdeföreningens styrelse

Inbjudan till Byakampen 2012!
Förra årets Bykampen blev lyckad och det är nu dags att 
anmäla sig för 2012 års Bykampen. Byakampen ska vara en 
trevlig tillställning för boende i Immeln (Dönaberga och Vä-
restorp inräknat) och verka för att vara en trevlig dag med 
roliga aktiviteter och öka sammanhållningen i byn. Byakam-
pen är planerad till den 26 maj.

Så, ni som är sugna på att medverka skriv ner er anmälan 
med följande information:
• Lagnamn
• Lagledare med telefon samt mejladress
• Lagmedlemmar
Lägg er laganmälan med anmälningsavgift (300 kr per lag)  
i Jon Fagerlunds (f d Larsson) postlåda, Ljungkullastigen 12.
Ett lag ska ha minst 6 personer där minst 2 personer är av 
motsatt kön. Minst 50% av lagmedlemmarna måste vara från 
byn. Korv kommer finnas till försäljning.
Sista anmälningsdag är den 23 april. Först till kvarn!
Hoppas alla har sett fram emot detta lika mycket som vi.

Vid frågor hör av er till byakampen@gmail.com 
eller ring Böna 0709-772 691 eller Axel 072-19 45 665 
eller Jon 0709-692 595. 

Välkomna till Bygdegården
lördag 10 mars! 

ÅRSMÖTE KL 15! 
Dagordning för årsmötet:
§1   Val av ordförande för mötet.
§2   Val av sekreterare för mötet.
§3   Val av två personer att jämte ordföranden justera 
       mötets protokoll.
§4   Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
§5   Styrelsen och revisorernas berättelse över det senaste
       verksamhetsåret.
§6   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§7   Val av tre ordinarie ledamöter för två år. 
§8   Val av tre suppleanter för ett år.
§9   Fastställande av årsavgift för nästa år. Styrelsens förslag 
       är oförändrat 100/50.
§10 Budgetrapport
§11 Rapport från framtidsgruppen.
§12 Övriga frågor.
§13 Mötet avslutas.

INVIGNINGSFEST KL 18!
Bygdeföreningen bjuder på smörgåstårta och läsk! 
(starkare varor om så önskas får ni själva ta med er)

Levande musik från lokalt band! 
För barnen finns särskilda aktiviteter!

Föranmäl er gärna till yngveols@bredband.net 
innan den 6 mars. 

ANNONSERA I IMMELNS BYABLAD! Bladet ges ut i ca 310 ex. Sommar ca 360 ex. Det delas ut från Värestorp till Dönaberga. Tel 96 167.


