
 Just nu

Bastu i Immeln!
Som relativt nyinflyttade i Immeln har vi förstått att detta dis-
kuterats länge. Förhoppningsvis är det snart en realitet. Kanot-
centrat har långt komna planer på en bastuflotte att placera på 
pirens utsida. De har fått klartecken från kommunen. 
Vi är en liten kommitté i Bygdeföreningen som har mycket trev-
liga och konstruktiva diskussioner med Kanotcentrat. 
Planen är att bilda en bastuförening inom Bygdeföreningen och 
att bastuflotten också kan fungera som byabastu. 
Vi kan ha en fast tid i veckan och ett, för alla, fördelaktigt avtal 
med Kanotcentrat.
Bastuflotten är inte inköpt ännu. Men så fort det är klart åter-
kommer vi med inbjudan till bastuförening. 
Är ni intresserade redan nu? Ring gärna: 
Johan Lindberg 0734-467003 eller Karin Grönvall 0709-798353

”Främjande och försköning 
av Immeln badplats”
För just detta finns det ca 79 000 kronor i en fond från Albert Pe-
terssons dödsbo. I tidigare Byablad har det efterfrågats idéer för 
hur dessa pengar skall användas på bästa sätt.
Styrelsen har fastnat för två förslag:
- Belysning ut på piren, i pollare och kanske infällda i piren. Till-
sammans med en upprustning av piren. Och kanske med ett par 
bänkar att sitta på ute på piren.
- Soltrappa på pirens utsida. En långsträckt trappa med ett par 

steg i trä. Ingjutna grillplatser i trätrappan? En stege ner i vatt-
net? Detta skulle bli ytterligare en härlig plats att bada. Och ett 
trevligt ställe att snöra på skridskorna på vintern.
En kombination av dessa två förslag vore ju väldigt trevligt.
Har ni synpunkter så hör gärna av er till någon i styrelsen.

Karin Grönvall

Städa Bygdegården
Lördagen den 30 juni är det städdag vid Bygdegården. Vi börjar 
kl 10.00. Kom och hjälp till så vi får en riktigt fin Bygdegård, all 
hjälp är välkommen.

Tack
Ett stort tack till  Andreas Ohlsson och W Rubergs som har spons-
rat Bygdegården med en ny fin musikanläggning!

Bygdeföreningen

Lite nytt om 
framtida kollektivtrafik
Jan Ericsson och jag var den 14 maj på möte med representant 
från Skåne Trafiken och Ö Göinge kommun.
Ett positivt möte där vi fick information om förändringar som vi 
tror kan uppskattas av de flesta i Immeln. Nu ska man komma 
ihåg att det är preliminära planer (beslut senare), och att det drö-
jer till slutet av 2013 innan förändringen ev kan bli av.
Immeln kommer att ingå i det s k miniturutbudet vilket innebär 

Immelns Byablad
NR 2 2012   Utgivet av Immelns Bygdeförening   SENASTE NYTT www.immeln.info   Red Ulrika Dehlén. Tel 96 167 

ulrika@bangreklambyra.se

Bastu på gång!

Hoppfullt om kollektivtrafiken

Sommarguide 
Det händer i Immeln, boende, 
upplevelser och aktiviteter...

Alla Byablad finns p
å 

www.im
meln.info

Byakampen 2012! Lagen drog plastglas med vatten från en sida till den andra, och fyllde upp ett glas med en pingisboll i, när pingisbollen ramlade ur fick de gå vidare. Foto Axel Seugling



– Bygdegården: Yngve Olsson, Jan-Erik Josterud, Nils-Henrik 
Johnsson och Andreas Torndahl.
– Byakampen: Axel Seugling, Andreas Torndahl, Björn Nilsson och 
Jon Fagerlund.
Tillsammans med den grupp som redan arbetar med Byakampen.
– Bastu: Karin Grönvall, Thomas Pettersson, Johan Lindberg och 
Claudia Shaper.
– Webgruppen: Nils-Henrik Johnsson, Axel Seugling, Ulrika Dehl-
én och Mats Svensson.
– Fiber till byn: Nils-Henrik Johnsson, Axel Seugling, Michael Lars-
son och Alf Svensson.
– Vandringsleder: Kjell Nilsson och Olle Hjelm.
– Trivselgrupp: Andreas Torndahl och Jon Fagerlund.
- Stenrundan och Stenmuséet: Ingela Svensson , Lena Pearson, 
Ingvar Hansson, Monica Larsson och Lars Larsson.
Första namn i gruppen innebär sammankallande. 
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!

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!

Sommarguide
 Kalender

Kiosken 

7 juli pubafton, Street Fellows spelar

4 augusti pubafton 

Musik vid Immeln
4 augusti kl 13-18 (ca)
Vid Immelns båthamn. 
Danne Stråhed
Dönaberga
Tuta & Kör
Montag Monia

Göingedagarna i Immeln
31 augusti-2 september
Se www.ostragoinge.se. 

Immelns B&B Gyllingalängan 
1-2 september öppet 11-22.
Sagor för de små i bagarboden.
Kaffe och kaka i kaféet med påtår.
Våga yoga på gräsmattan eller spela kubb. 
Från kl 19 trubadurer

att vi kommer att få fem turer varje vardag (inte helger) till Kris-
tianstad och fem till Knislinge. Detta innebär en ökad turtäthet, 
och när vi dessutom slipper att förbeställa via taxi utan det är 
reguljär busstrafik, så tycker vi från Bygdeföreningen att det helt 
klart är steg i rätt riktning.
Man tittar också på möjligheten att låta turerna till Kristianstad 
gå via Arkelstorp.
Vi kan till Skånetrafiken komma in med önskemål om hur turerna 
förläggs, d v s när under dagen ska turerna gå. Detta ska göras 
innan september månad i år, så har ni synpunkter på detta vill vi 
gärna att ni hör av er.

Nils-Henrik Johnsson

Tennisklubben informerar
En ny tennissäsong står för dörren, och banan har en välbehövlig 
uppfräschning bl a i form av ett nytt staket. Klubben har hållit 
årsmöte, och i samband med detta utsågs en ny styrelse som ser 
ut enligt följande;
Mats Johansson (ordf)
Åke Ekström (kassör)
Axel Seugling (ledamot)
Jon Fagerlund (ledamot)
Andreas Thorndahl (ledamot)
Suppleanter är Max Ruder och Rickard Oredsson.
Reglerna för spel och bokning är samma som förra säsongen, 
d v s banan (som är låst) bokas genom kanotcentralen, som läm-
nar ut nyckel.
Medlemavgiften är 350:- för familj och 300:- för enskild medlem 
– inbetalningskort finns på kanotcentralen - och ett medlemskap 
berättigar till fritt spel hela säsongen, men det går givetvis också 
att hyra banan för enstaka tider.
Alla som är intresserade av att engagera sig i klubbens verksam-
het är hjärtligt välkomna att kontakta någon i styrelsen!
Väl mött på tennisbanan!

Mats Johansson för ITK

Byakampen 2012
Den 26 maj gick Byakampen av stapeln, 15 lag hade samlats nere 
vid båthamnen. Fjolårs segrarna Staborna var verkligen taggade 
att ta en ny seger, på deras tröjor var 2011 markerad som vinst 
men det var också förtryckt för 2012 och 2013. På schemat stod 
det volleyboll, kubb, basketstraffar och avslutningsvis stafett.

Följande lag ställde upp i år: Tjolle 1, Tjolle 2, Honnakatten, By-
fånarna, The Swedish Army, Kakmonstren, WASP, Lag Absolut, 
Omutbara, Stolpe in, Crazy Horse, Team Carlsberg, Staborna, Sil-
verSixten, Benknäckargänget.

Stort tack till alla som gjorde detta till en mycket lyckad dag.

Till slut stod Benknäckargänget som segrare efter en rafflande 
stafett.

Axel Seugling 

Invigningsfesten i Bygdegården
Det blev en härlig invigningsfest lördagen 10 mars i vår upp-
fräschade Bygdegård. God mat, duktigt lokalt liveband och spon-
tan ”hoppringdans”. Passa på att ta en titt städdagen 30 juni!

Bygdeföreningens arbete
Vår verksamhet syftar till att utveckla bygdens bästa. För att 
åstadkomma detta behöver vi dela arbetet på flera händer. Där-
för har vi följande arbetsgrupper.

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.

Midsommarfoto: Kjell Nilsson



 Boende 

Immelns Camping & Vandrarhem 044-96 417

Pärlans Bed & Breakfast Immelnvägen 3B Immeln 044-96 121

Immelns B&B Gyllingalängan 
Bokvägen 2 Immeln 044-96 333, 0704-551 314

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

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

 Äta

Immelns Camping Kiosken  
Efter kl 12 serveras mat, allt från hamburgare till pastasallad, 
spätta eller ryggbiff. Fullständiga rättigheter. Nyhet mjukglass! 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 417. 

Immelns B&B Gyllingalängan 
Kafé m m på gång i nyöppnade B&B. Bokvägen 2. 044-96 333, 
0704-561 314

 Handla

Immelns Camping Kiosken Öppet 9-21 alla dagar under 
sommaren. Här kan du köpa glass, godis och dagligvaror som 
mejeriprodukter, frallor, konserver, hygienartiklar m m.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 417.

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

 Aktiviter och upplevelser

M/S Immeln – sommarkryssa 
i Skånes enda skärgård
Mån-fre kl 12-14.30, lör-sön kl 13-15.30. Fullständiga rättigheter. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. 
Förhandsboka! Tel 044-96 040 Immelns Turisttrafik AB.  

Immelns Kanotcenter  

Öppet den 15 juni-15 augusti. Resten av året enligt avtal
Öppet kl 9-18. Uthyrning av kanoter, nya kajaker och cyklar. 
Arrangemang av 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 Kiosken.
Kom ihåg att ett antal öar i sjön är fågelskyddsområden, vilket 
innebär att det under vissa perioder råder landstigningsförbud på 
öarna. Mer information finns på kartan över Immeln, som finns 
att köpa där fiskekort säljs.

Cyklar 
Hyrs ut av Immelns Kanotcenter. Passa på att njuta av det vackra 
vädret, packa picknick-korgen och cykla en stund. Cyklarna är 
tillverkade i Kristianstad och är utrustade med cykelkorg, paket-
hållare,  det finns även hjälmar och barnstol att låna. 50 kr/timme 
eller 150 kr för ett dygn.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 100.

Tennisbanan 
Bokning hos Immelns Kanotcenter.

Träning för alla vid båthamnen
T o m 8 augusti onsdagar kl 19-20 
SUMMER FEET – mix av Afropowerdance med inslag av både yoga 
och styrka. Vi använder pinnen i bland och tränar och dansar till-
sammans. Kom och dansa barfota igen! För pris och info
se www.halsokompaniet.nu. Tel Kerstin 0734-03 09 10. 

Boulebanan 
och klot kan lånas via Immelns Kanotcenter.  

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.

Stenrundan 
– en annorlunda vandringsled
Vandra genom Immelns bykärna, start vid Stenmuséet, till Geden-
ryds gamla stenbrott. Klättra på trappor och vandra över skrot-
stenshögar 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. Fler vandringsleder finns, info vid Kanotcentrat.

Stenmuséet
Utställningen Svart Granit visas i järnvägens gamla vattentorn 
mitt i samhället intill vandrarhemmet. Fri entré. Nyckel hämtas 
i Immelns Camping Kiosken (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. 

Bada bastu eller i vedeldad tunna 
Hyr genom Immelns Camping Kiosken 044-96 417.

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. 044-96 181.

Hyr Bygdegården 
Bokar gör du nu hos Yngve Olsson tel 044-96 301, 070-818 94 10.
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 i Bygdegården!  
AnnaYoga fortsätter med Ashtanga Vinyasayoga fr o m 7 oktober, 
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. 

Midsommarfoton: Ulrika Dehlén
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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   

Nya vandringsleder! 

Nu har vi fem vandringsleder. Dessa har vi själva gjort utan något 
stöd från kommunen eller Leader Skånes Ess. Vi ville med enkla 
medel göra något så länge, så får vi se om vi kan gå vidare. Vi har 
många idéer. Det krävs engagemang från kommunens sida också, 
vi kan se vad Bromölla kommun har gjort, fantastiska vandrings-
leder med mycket information om natur och kultur. 

De utgifter vi haft har Bygdeföreningen stått för och pilarna har 
Lindskogs Plåtslageri Immeln sponsrat med.
Stenrundan har funnits tidigare, den har start och mål vid Sten-
muséet (vattentornet). De andra lederna i varierande svårighets-
grad och längd utgår från Kanotcentralen. Där finns också info 
om lederna. Kartor finns också på www.immeln.info

Kjell Nilsson och Olle Hjelm 

Illustration Ulrika Dehlén


