
 Just nu

FIBER I BYN-PROJEKTET 
Bygdeföreningen genomförde dörrknackning under april månad. 
De flesta hushåll (inte Klockarens) fick besök av någon av de 
5 fibergrupper som var ute för att samla in intresseanmälningar. 
Strax över 50 hushåll visade ett preliminärt intresse av att gå 
in i ett avtal med Telia om leverans av IT, telefoni och TV via 
fiberkabel. En bra uppslutning. Men så är det också ett intressant 
erbjudande.
Ett överlägset sätt att erhålla de tjänster som de flesta hushåll 
numera behöver, oftast också till ett lägre pris än idag och 
samtidigt en förberedelse för alla de tjänster som kommer 
i framtiden där fiber blir nödvändigt. 

Ännu finns det tid att teckna sig till samma kostnad som alla de 
som går in i projektet nu. Senare efter att byggnationen satts 
igång kommer det att bli dyrare, men det går även då att ansluta 
sig.

Den 27 juni 18.30 kallas alla intresserade 
till ett möte i Bygdegården. Även ni som av 
något skäl missat att anmäla intresse är naturligtvis välkomna.

Då är det tänkt att vi knyter närmare band med Telia och i 
viss mån också Comne Work som genomför byggnationen. Vi 
går från att vara intresserade till att ta del av ett kontrakt och 
förhoppningsvis skriva på.

Nils-Henrik

GRILLFEST I BYGDEGÅRDEN
den 14 september!
Immelns Bygdeförening bjuder in till grillfest. 
Vi slår upp portarna kl 18 och vid 18.30 kommer 
det att serveras middag. 
Middagen kommer att bestå av helgrillad rumpa (skinka), 
potatisgratäng och en massa tillbehör. Är det något du inte tål 
eller äter vill vi gärna veta det när du anmäler dig.
Dricka får var och en själv ta med. 
Till fika serveras en kaka och något gott. 

På kvällen blir det underhållning i form av Ingemar 
Nilsson, Pelle Fridlund, Arvid Nilsson m fl! 

Kostnaden för denna helkväll endast 200:- 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 september.
Anmälan är bindande och betalas på plats. 
Max antal 80 personer så först till kvarn.

Vi har tänkt köra en mindre auktion som vi gjorde på 
höstfesten, så är det någon som kan tänkas sponsra 
något får ni gärna höra av er till nedanstående. 

Andreas Torndahl tel 96 199 eller andreastorndahl@hotmail.com
Jon Larsson tel 0709-69 25 95 eller jonlarsson82@hotmail.com

Familjefest med musik, hantverk och mat.
Vuxna 180:- (fr 16 år). Barn 60:- (7-15 år). Barn under 7 år fritt 
i föräldrars sällskap. Gratis parkering. Hemsidan länkad från 
www.immeln.info. Arr Hjärsås/Värestorp IF och Sibbhults IF.
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Foto Beatrice Bolmgren. Brudparet Tina och Martin hälsar och tackar till bygden för en fantastisk dag. 

BREDBANDSMÖTE 
27 JUNI!  

NY BYFEST!  
På gång, Sommarguiden,
aktiviteter och mer!

Skicka gärna in bilder 
och info till Byabladet

MUSIK VID IMMELN 10 augusti kl 15-19!
Bandet Dönaberga     Hasse ”Kvinnaböske” Andersson
Pernilla Andersson     Danne Stråhed
Mats Olofsson m fl underhåller mellan artisterna. 



Immelns Tennisklubb
Immelns tennisbana har nu öppnat och banan ser ut kunna bli 
riktigt bra i år. Bokning av banan görs via Immelns Kanotcenter 
tel 044-96 100.

I år kommer vi även att hålla i en tennisskola för alla 
intresserade. Den 11 och 12 juli kl 9-12 kommer Mark 
Pearson att gå igenom grunderna i tennis. 
Alla är välkomna, passa på att träna upp din teknik. 
Ta med eget racket. Vi ser gärna att föräldrar till medverkande 
barn är närvarande. Ta gärna med gamla bollar.

Bli medlem genom att betala medlemsavgift till bankgiro 
238-5565. Enskild 300:-. Familj 350:-. Ange namn i meddelande-
fältet. För icke medlemmar kostar det 80:-/timme.

Regler
– Banans håligheter ska jämnas till och hela banan dras av med 
borste efter spel.
– Vid torr väderlek ska banan vattnas efter spel. Tänk på att inte 
vattna för mycket om spel ska ske direkt efter.
– Allt annat än tennisspel är förbjudet på banan.
– Spela ej vid kraftigt regn eller då banan är för mjuk efter regn.

Immelns Tennisklubb har nu en hemsida www.laget.se/immelnstk

 Just då

Årsmötet i mars 2013
1. Till ordförande för mötet valdes Nils-Henrik Johnsson.
2. Till sekreterare för mötet valdes Karin Grönvall.
3. Till justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets 
protokoll valdes Rosie Henning och Kerstin Seugling.
4. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.
5. Styrelsen redogjorde för det gångna verksamhetsåret och 
presenterade verksamhetsberättelsen. Nils-Henrik kompletterade 
med att projektet med cykelleder i kommunen fortgår. Kassör 
Yngve Olsson redogjorde för det gångna verksamhetsårets 
ekonomi. Revisionsberättelse föreligger. Denna tillstyrker 
ansvarsfrihet för avgående styrelse.
6. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsåret.
7. Mötet valde till ordinarie styrelseledamöter för 2 år: 
Arne Palm, Yngve Olsson och Karin Grönvall. 
Nils-Henrik Johnsson, Jan-Olof Josterud och Andreas Torndahl 
sitter kvar ytterligare ett år.
8. Mötet valde till suppleanter i styrelsen för 1 år: 
Anita Boregren, Jon Fagerlund, Axel Seugling. 
Styrelsen har i uppdrag att själva konstituera sig och fördela 
styrelseposter.
9. Till revisorer omvaldes för 2 år: 
Jan Eriksson och Camilla Edfast.
10. Till valberedning omvaldes för 2 år: 
Jan Eriksson (sammankallande), Gerd Olli, Lasse Larsson 
(ersättare).
11. Några frågor från enskilda medlemmar hade inte väckts på 
sätt som stadgarna föreskriver.
12. Årsavgiften för kommande år fastställdes att vara oförändrad, 
d v s 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj. 
Mötet var positivt till att uppmuntra medlemmar att på frivillig 
basis betala en lite högre medlemsavgift.
13. Rapport från Framtidsgruppen och andra kontakter med 
kommunen. 
Arne Palm redogjorde för kontakt med Kenneth Liedman, 
kommunen. Det finns nu konkreta planer på att sätta belysning 
på piren i form av en meter höga pollare. Dessutom anläggning 
av flytbrygga, 2 x 8 meter, i pirens ände med badstege. 
Detta är ett resultat av Bygdeföreningens förslag för användning 
av pengarna i ”Petterssons minne”. Förmodligen skall arbetet 
påbörjas redan i vår.

Immelns Camping & Vandrarhem
Hasse Andersson 21/8
Pubkvällar 26/7, 10/8, 30/8, 20/9
Äkta hemlagat julbord utvalda datum 
mellan 29/11-14/12
Öppet 9-21 alla dagar i nyinvigda lokaler med inbyggd servering 
med braskamin. Det finns också catering, allt för företag, 
klubbar, föreningar och kompisgänget. Bordsbokning på alla 
arrangemang. Tel 044-96 417, 0708-59 33 23.

Stora bilden sid 1:

Första brudparet!
Bröllopskonceptet har fått ta hand om sitt första brudpar. 
Det blev Tina och Martin. De ville inte se bröllopssviten i 
Gyllingalängan innan de kom, men deras vänner, som var 
boende på B&B fick gärna se den. Deras ögon tårades och de 
berömmande orden var många.
Bruden med vänner blev väl omhändertagna av Maj-Lis Renud i 
hennes ombonade ateljé på Ljungkullastigen. Maj-Lis lade make-
up och hade arrangerat med hårfrisör som gjorde en fantastisk 
håruppsättning. Resultatet blev en strålande, och strålande 
vacker brud! 

El-cykel!

KG  / Grillkåtan / Aktiv fritid. Tel 070-2986186 Maj-Lis, 
070-5799443 Kjell. www.grillkatan.just.nu. www.kgmedia.se

Ord pris 9900:-

VÅRT PRIS 8900:-
Godkänt cykellås och cykelkorg 400:-

Försäljning & uthyrning 

Finns även för visning och provning 
hos Gebi Cykel & Motor i Knislinge 

tel 070-6941306, 044-61288

Foto Maj-Lis Renud. Bröllopssviten. Bruden är färdigsminkad.



14. Övriga frågor. Sophämtningen i byn diskuterades. Det är ett 
problem att det ofta byts chaufförer, att vissa hus glöms bort eller 
att det på andra sätt blir fel i hämtningen. Framfördes förslag att 
ÖGRAB kan skicka SMS som påminnelse om hämtningsdag. Ett 
exempel från Tollarp där detta fungerar väl.
Hemsidan diskuterades. Anslagstavlan där används för dåligt och 
gästboken innehåller inlägg som borde rensas bort.
Webgruppen har förhoppning att ny, mer interaktiv hemsida 
ska komma igång snart. På anslagstavla och gästbok kan vi alla 
hjälpas åt att få mer aktivitet och aktualitet.
Fiber i byn. Nils-Henrik informerade om de planer som finns med 
Comne Work. Fibergruppen arbetar vidare med detta. Det är 
viktigt att få fler intresserade.
Rädda Immeln projektet diskuterades. Framfördes förslag att 
bjuda in projektet till ett möte i byn för information.
15. Mötet avslutades.

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 

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:- för 
enskild medlem eller 100:- för familj på p g 91 38 24-9. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Lyckad Byakampen 2013
Byakampen 2013 hölls den 25 maj och blev en lyckad tillställning. 
Dagen började med ett gemensamt gymnastikpass med Kerstin 
Nyberg-Carlsson från Hälsokompaniet.

Vid halv tio drog kubben igång. I år spelades alla kubbmatcher 
klart innan volleybollen började. Det var inget slutspel i kubb 
eller volleyboll i år utan vi hade valt att göra ett seriespel så att 
alla fick så många matcher som möjligt.

Efter kubb och volleyboll var det dags för fotbollsstraffar med 
utslagning. I final var lagen Benknäckargänget, Byfånarna och 
Tjolle 2. Byfånarna stod till sist som vinnare av fotbollsstraffarna.

Till sist var det dags för stafett med följande delmoment:
– ”Spännbandsgång” – 2 personer ska så snabbt som möjligt ta 
sig en sträcka medan de är ihopsatta vid ankeln.
– Springa och hämta vatten.
– ”Spraya på toapapper” – med hjälp av en vattenspruta blöta 
ner toapapper så att en klädnypa, fäst vid änden, ramlar till 
marken.
– ”Inte röra marken” – med hjälp av 3 klossar ta sig en sträcka 
utan att röra marken. 

Som slutsegrare stod i år igen Benknäckargänget. 
Stort grattis till er.
Bilder från dagen finns på www.immeln.info/arkiv/
byakampen2013/

Jon, Andreas, Jimmy, Böna, Axel

Foto Kjell Nilsson. Byakampen 2013.

Elda säkert
Varje år har vi några bränder i naturen vid sjön. Många gånger är 
det bränder där glöden grävt sig ner och ligger och pyr en längre 
tid innan. Jordig skogsmark har extra hög brandrisk. 
Viktigt att tänka på förutom vanlig eldkunskap 
(dinsakerhet.se) och att kolla upp eldningsförbud är att välja rätt 
plats, släcka med rikligt med vatten och vänta minst 10 minuter. 
Elda i (anlagda eldstäder eller) på sand- eller grusmark – aldrig på 
torv, ljung eller mossmark (även om den är fuktig), klipphällar, vid 
stubbar eller i backsluttningar. 
Släck ordentligt med vatten, rör om så glöden slocknar, gräv upp 
under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. 



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   

 Sommarguiden
 Boende 

Immelns Camping & Vandrarhem tel 044-96 417

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

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

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

 Äta

Immelns Camping Kiosken  
Se sep text. Öppet sommarsäsongen.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 417. 

Immelns B&B Gyllingalängan Kaffe-Kaka-Kafé. 
Soligt väder = öppet. Bokvägen 2. Tel 044-96 333, 0704-551 314

 Handla

Immelns Camping Kiosken Öppet sommarsäsongen.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 417. 

Fiskebilen Färsk fisk och minilivs hem till dörren varje onsdag. 
Ring 0705-57 40 77 för beställning eller be honom stanna till.

 Aktiviter och upplevelser

M/S Immeln – sommarkryssa 
i Skånes enda skärgård
Sommarsäsongen. Mån-fre avgång kl 12. Lör-sön kl 13. Förhands-
boka! Tel 044-96 040. Hemsidan länkad från www.immeln.info. 

Immelns Kanotcenter  
Öppet 23/6-15/8 alla dagar 9-18. Resten av året enl avtal. Uthyr-
ning: kanoter, nya kajaker och cyklar. Arrangemang av femkam-
per 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 fågel-
skyddsområden, 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 
Hyr hos Immelns Kanotcenter. Kristianstadstillverkade med cykel-
korg, pakethållare. Hjälmar och barnstol finns. 50 kr/tim eller 150 
kr/dygn. 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. www.grillkatan.just.nu. Tel 044-96 181, 0705-79 94 43.

Tennisbanan 
Se sep text. Bokning hos Immelns Kanotcenter. Tel 044-96 100.

Yoga i Bygdegården  
Prova med AnnaYoga fr o m 8 september söndagar kl 16.30-18.  
Mer info www.annayoga.se. Tel Anna Hennig 0736-08 86 18.

SummerFeet träning vid båthamnen 
Träna med Hälsokompaniet onsdagar kl 19. 
15/5 Styrka pinne. 22/5 Afropowerdance. 29/5 Militär FYS. 5/6 
Dance MIX. 12/6 Styrka pinne. 19/6 Afropowerdance. 26/6 Militär 
FYS. 3/7 Dance Mix. 11/7 Coretwist. 17/7 Militär FYS. 24/7 Militär 
FYS. 31/7 Dance MIX. 7/8 Afropowerdance. 14/8 Coretwist.
Mer info www.halsokompaniet.nu. Tel Kerstin 0734-03 09 10. 

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

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

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 matsäck. 
Plats inne för 10-12 pers. www.grillkatan.just.nu. Tel 044-96 181.

Massage, ansiktsbehandling m m
Maj-Lis Ateljé, www.ljungkullen.blogg.se. Tel 0702-29 86 186.

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.  
Det finns fyra nya leder. Stenrundan har funnits tidigare, den har 
start och mål vid Stenmuséet (vattentornet). De andra 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 i 
Immelns Camping Kiosken 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. 

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.

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.

att färre förstör när öarna är rena och natur-lika, djur undviker 
skador och vi kan njuta av “Sveriges sydligaste vildmark”. 
Sedan en tid undersöker jag hur vi kan gå vidare och presentera 
naturen på fina naturskyltar i grupp likt ett utenaturum och nya 
fågelskydd-/Allemansrättskyltar vid iläggsplatser. Kontakta mig 
gärna för tips eller om du också är ute mycket så vi är fler som 
kan se över läget. Ulrika 96 167, ulrika@bangreklambyra.se

Plocka hem – för Immeln!

Paddla för livet kallar sig några personer som just nu 
paddlar kajak Sverige runt och rensar kusterna från skräp. 
Tillsammans kan vi göra detsamma i Immeln. Ta med 
mer än ditt eget avfall när du är ute. Det är känt 


