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Dags för årsmöte 1 mars
Vårfest i Bygdegården  

Byakampen
Vandringslederna

Det händer saker 
vid campingen... 

Guiden

VÅRFEST 
I BYGDEGÅRDEN!
Immelns Bygdeförening bjuder 
in till vårfest den 14 mars!
Vi slår upp portarna kl 18 och vid 18.30 kommer det serveras 
middag. Middagen kommer att bestå av kycklingspett, 
potatisgratäng och sallad. Är det något du inte tål eller äter 
vill vi gärna veta det när ni anmäler er.
Dricka får var och en själv ta med.
Till fika serveras kaffe och kaka.

På kvällen kommer underhållning i form av Ingemar 
Nilsson och Pälle Fridlund med vänner eller kanske rent 
av söner.

Kostnaden för denna helkväll är endast 150 kr per vuxen, 
barn under 13 år gratis i förälders sällskap.
Vi kommer att ordna en liten filmhörna för barnen. 

P g a maten vill vi att du/ni ringer och anmäler er till 
nedanstående innan 1 mars.
Anmälan är bindande och betalas på plats. 
Max antal 80 personer så först till kvarn.

Andreas Torndahl 044-96199 eller andreastorndahl@hotmail.com, 
Jon Larsson 0709-692595 eller jonlarsson82@hotmail.com.

BYAKAMPEN 2015!
NU STÖRRE OCH BÄTTRE ÄN NÅGONSIN!

Förra årets Bykampen blev lyckad och det är nu dags att anmäla 
sig till 2015 års bykamp. 

Byakampen ska vara en trevlig tillställning för boende i Immeln 
(Dönaberga och Värestorp inräknat) och verka för att vara en 
trevlig dag med roliga aktiviteter och öka sammanhållningen 
i byn. 

Byakampen är planerad till den 30 maj.

Så, ni som är sugna på att medverka skriv ner er anmälan med 
följande information:
• Lagnamn
• Lagledare med telefon och 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 30 april. 
Först till kvarn! Max 16 lag.

Hoppas alla har sett fram emot detta lika mycket som vi.
Vid frågor hör av er till:         

Forts nästa sida
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Hälsokompaniet  
”Allsidig allround träning som passar alla”. 
Hjärsås Ungdomens hus. Sommarsäsong Immeln vid båthamnen. 
Mer info www.halsokompaniet.nu. Tel Kerstin 0734-030 910. 

Tennisbanan 
Bokning hos Immelns Kanotcenter. Tel 044-96 100.

För att bli medlem sätt in medlemsavgiften, som är för enskild 
300 kr och för familj 350 kr, till Immelns Tennisklubb på bankgiro 
238-5565. Ange namn i meddelandefältet.
Pris för icke-medlem är 100 kr och betalas i kanotcentret.

Mer information samt bokning finns på www.laget.se/immelnstk

Boulebanan 
Klot kan lånas via Immelns Kanotcenter. Tel 044-96 100. 

Paintball vid Bygdegården  
Samla ihop ett gäng, kontakta www.goingepaintball.se 
tel 0722-532 747. 

Grillkåtan på Ljungkullastigen
Koppla av i lyktans sken. Beställ grillpaket eller ta med matsäck. 
Plats inne för 10-12 pers. Nu även en Muurikka ute under grilltak. 
Du kan laga maten eller ordnas en kock som hjälper till!
www.grillkatan.just.nu. Tel 044-96 181 eller 0702-986 186.

Massage, ansiktsbehandling m m
Maj-Lis Ateljé, ljungkullen.blogg.se. Tel 0702-986 186.

Stenrundan – en annorlunda vandringsled
Vandra genom Immelns bykärna, start vid Stenmuséet, till 
Gedenryds gamla stenbrott. Klättra på trappor och vandra över 
skrotstenshögar där lavar och tallar skapar en sällsam natur. 
Leden är 5,2 km lång och upplagd så att det också är möjligt att 
vandra kortare avsnitt.  

De fyra nya lederna 
Stenrundan har start och mål vid Stenmuséet (vattentornet). 
De fyra nya lederna i varierande svårighetsgrad och längd 
utgår från Kanotcentralen. Där finns också info om lederna. 

Karta Stenrundan som även innehåller intressant historia 
se Svart Granit www.immeln.info. 
Karta alla lederna se Byabladet nr 2 2012 www.immeln.info.

Stenmuséet
Utställningen Svart Granit visas i järnvägens gamla vattentorn 
mitt i samhället intill vandrarhemmet. Fri entré. Nyckel hämtas 
hos Immelns Camping eller Kanotcentralen (depositionsavgift 50 
kr återfås när nyckeln återlämnas). Öppet maj-september. 
Stengruppen, Immelns Bygdeförening tel 0733-14 45 76 eller 
044-96 045. Mejl svartgranit@immeln.info. www.immeln.info. 

Bygdeföreningens arbete
Vår verksamhet syftar till att utveckla bygdens bästa. För att
åstadkomma detta behöver vi dela arbetet på flera händer. 

Därför har vi följande arbetsgrupper:
Bygdegården, Byakampen, Bastu, Web, Fiber till byn, 
Vandringsleder, Trivselgrupp, Stenrundan och Stenmuséet.

Skulle du få lust till att delta så är du mycket välkommen! 
Det innebär inte så mycket arbete som man ibland tror, särskilt 
inte när vi är så många som vi är nu!
Kontakt Nils-Henrik 0704-58 22 36, nilsh.johnson@bredband.net 

Forts från sid 1

Böna 0709-772 691, Axel 072-19 45 665, Jon 0709-692595 eller 
Ante 076-1283800
Är någon intresserad av att hjälpa till så var inte rädda för att 
höra av er.

Byakampen crew

Guiden
 Boende 

Immelns Vandrarhem  tel 044-96 417.

Immelns Café Bistro Camping  tel 044-96 417.

Immelns B&B Gyllingalängan  
Bokv 2 tel 044-96 333, 0704-551 314.

Ringblomsgården Bed & Breakfast  
3 km norr om Immeln, tel 044-96 120.

Immelns Bygdegård  
(Stora sällskap) tel 044-96 301, 070-818 94 10. 

Killeboda Gård  Bo på lantgård tel 044-96 486, 0708-964 860.

 Mat och nöje

Immelns Café Bistro Camping  Sommarsäsong prel öppet 
9-21 alla dagar. (Prel tider m m vid tidningens tryck då nya ägare 
alldeles nyligen tagit över). Tel 044-96 417.

Immelns B&B Gyllingalängan 
Även bröllopskoncept. Bokv 2. Tel 044-96 333, 0704-551 314.

 Handla

Immelns Café Bistro Camping  Sommarsäsong prel öppet 
9-21 alla dagar. (Prel tider m m vid tidningens tryck då nya ägare 
alldeles nyligen tagit över). Tel 044-96 417.

Färsk fisk och minilivs hem till dörren varje onsdag. 
Ring 0705-574 077 för beställning eller be honom stanna till.

 Aktiviter och upplevelser

Sommarkryssa i Skånes enda skärgård
Sommarsäsongen. Ta en tur med M/S Immeln! 
Kryssningstid ca 2,5 tim. OBS! Endast förhandsbokning. 
Tel 044-96 040. Hemsidan länkad från www.immeln.info. 

Immelns Kanotcenter  
Öppet sommarsäsongen. Resten av året enligt avtal. 
Uthyrning: kanoter, nya kajaker och cyklar. Arr femkamper m m. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 100.

Fiske i Immelnsjön
Fiskekort kan du bl a köpa hos Immelns Kanotcenter och Immelns 
Camping. Kom ihåg att ett antal öar i sjön är fågelskyddsområ-
den, vilket innebär att det under vissa perioder råder landstig-
ningsförbud på öarna. Mer information finns på kartan över Im-
meln, som finns att köpa där fiskekort säljs.

Cyklar 
Hyr hos Immelns Kanotcenter. Kristianstadstillverkade med 
cykelkorg, pakethållare. Hjälmar och barnstol finns. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 100.

Elcyklar 
Hyr/köp hos Grillkåtan. De fungerar så att du måste trampa, 
men kan sen välja hur mycket hjälp du vill ha. De fungerar 
även utan hjälpen. Nyhet! Paketet “Elcyklar och fikakorg! 
www.grillkatan.just.nu. Tel 044-96 181, 0702-986 186.
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Sommaren hos Gyllingalängan
I augusti var det på nytt bröllopsbestyr på Gyllingalängan. 
Gästerna kom ända från Australien och som ni kan se 
från Skottland. Fanny Thelander på Gyviksgården gjorde 
bröllopstårtorna. Jag fick provsmaka och  kan bara säga: Succé! 
Våra kära grannar Gill och Sven hjälpte till med att husera 
nattgäster. Teamwork än en gång i Immeln. 
Sista solskenshelgen lyckades vi pricka in pizzabakning i 
bagarboden. Goda grannar med fallenhet för att ge en hjälpande 
hand till lite bortkomna lantromantiker visade sig också vara 
kreativa pizzabagare.
Ingela och Ingemar Nilsson musicerade och bjöd på sköna 
ballader. 

Anita Boregren

Immelns Café Bistro Camping!
Nya värdar tar över campingen och Maria och David behåller 
vandrarhemmet. Det är alldeles nytt och planeringen har precis 
börjat. Preliminärt öppnar Jeanette och Stevens den 1 april. De 
börjar ungefär som det varit tidigare och utvecklar efter hand. 
Det kommer t ex att bli nytt kök och mer av maträtter lagade 
från grunden.
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Nya vandringsleden 
på gång!
Arbetet fortsätter och Skogssällskapet har nu satt upp 
anslagstavlor, en stor vid kanotcenter, en liten vid Vellinge 
kommuns skollovskoloni, en liten uppe vid det som vi kallar 
rävfarmaren och en uppe i bokskogen.

En fin bänk står också uppställd i bokskogen och sen har vi fem 
små informationstavlor att placera ut på lämpliga ställen.

En arbetsgrupp ska bildas i Bygdeföreningen för att ta ut det 
material som vi ska visa på de olika tavlorna.
Skogssällskapet står för informationen om vandringsleder och 
allemansrätten, sen får vi själva fylla på med lämpligt material.

Vi har fått tillstånd av Immelns fiskvårdförening att använda 
deras nya fiskekarta, vi har också haft kontakt med Kartritarna 
i Knislinge för att eventuellt uppdatera deras karta “Sveriges 
sydligaste vildmark”. Detta kostar dock pengar som vi inte har 
helt klart med ännu. Östra Göinge Kommun undersöker om vi 
kan få hjälp till detta.
Projekttiden är förlängd till april.

Senare i vår kommer vi att samlas för att provvandra den nya 
leden Råbockaleden.

Olle och Kjell

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 
– Värestorp medlemmar i Bygdeföreningen! 
Medlem blir du enklast genom att betala årsavgiften på 50 kr för 
enskild medlem eller 100 kr för familj på p g 91 38 24-9. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
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Välkomna till
IMMELNS 
BYGDEFÖRENINGS 
ÅRSMÖTE 2015 
Söndagen den 1 mars 
kl 17 i Bygdegården
2014 samlade årsmötet unga och gamla. Det finns ett 
engagemang och en glädje i att arbeta med Bygdeföreningen. 
Vandringsleder, vägåterställning sedan fiberarbetet, piren, krav 
om vattennivån, skräp, vindfälle, underhållet av nya cykellederna 
m m togs då upp.

Dagordning för Immelns Bygdeförenings årsmöte 2015 
§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. 

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   

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.

§5.   Styrelsen och revisorernas berättelse över det senaste 
        verksamhetsåret. 
§6.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§7.   Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år. 
        Avgående: Karin Grönvall, Yngve Olsson och Arne Palm. 
§8.   Val av tre suppleanter på ett år. 
        Avgående: Axel Seugling, Jon Fagerlund och Anita Boregren. 
§9.   Val av två revisorer på ett år. 
        Avgående: Camilla Edfast och Jan Eriksson. 
§10. Val av valberedning på 1 år . Avgående: Jan Eriksson 
        (sammankallande), Gerd Olli och Lars-Ove Larsson (ersättare). 
§11. Frågor som av enskilda medlemmar väckts på 
        stadgeenligt sätt. 
§12. Fastställande av årsavgift för nästa år. Styrelsens förslag är 
        oförändrat 100 kr för familj och 50 kr för enskild. 
§13. Information om vandringsled. 
§14. Övriga frågor. 
§15. Mötet avslutas. 

Hyr nyrenoverade Bygdegården! 
Hyra 50 kr/timmen de 4 första timmarna. Mer än 4 timmar 600 kr. 
Per dygn 600 kr + 70 kr/övernattande gäst.
Boka via Yngve Olsson tel 044-96 301, 0708-18 94 10.
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