
 Just nu

Rädda Immeln projektet!
Hej på er. Nu är hösten på intåg och svampplockning och älgjakt 
står på schemat. I sjön har temperaturen börjat sjunka på allvar 
och livet börja förbereda sig för vintern.

Något som också har, är och kommer att vara lågt under ett tag 
framöver är vattennivån i sjön. Vi i Rädda Immeln projektet, 
Östra göinge och Osbykommun har i början på juni lämnat in en 
skrivelse till länsstyrelsen där vi påtalar vikten av att något görs åt
problemet. Vi nämner bland annat att vi är oroliga för 
förändringar i ekosystemet och balansen i sjön. Vidare har vi 
haft personlig kontakt med Volvo i Olofström. Volvo medger att 
de har avvikit från den överenskomna tappningskurvan och att 
detta kan äventyra det ekologiska systemet i sjön. De framhåller 
dock att risken för översvämning som kan innebära ett förödande 
driftstopp i fabriken är av högsta ekonomiska betydelse. Om de
inte kan garantera driften mot deras kinesiska ägare kan de 
tvingas att teckna försäkringar i miljonklassen och då är det mer 
ekonomiskt att bryta mot tappningskurvan. En kurva som inte är 
lagstadgad i vattendom utan enbart en skriftlig överenskommelse 
mellan Volvo Olofström och fiskevårdsföreningen. En lösning som 
de föreslår är att en ny åslinga förbi fabriken byggs. Detta skulle 
båda parter vinna på. Dock kommer utbyggnaden av en sådan
åslinga hamna i ett Natura 2000 område. Här står nu två 
naturintressen emot varandra. Det är detta som vi nu har bett 
länsstyrelsen att utreda skyndsamt.

Svaret från länsstyrelsen är att de har bekräftat problemet 
och noterat den låga vattennivån. De har dock ingen rättslig 

befogenhet att gå in och påverka Volvo. Men anser att det är 
angeläget att nivåerna i sjön upprätthålls och ska verka för att 
utredningen om den föreslagna åslingan ska vara klar sommaren 
2013.

Det är så långt vi i dagsläget har kommit i detta ärende. Den låga 
vattennivån påverkar även Edreström. Som i dag är den enda 
egentliga föryngringslokalen för Immelnöringen.
Om vi tappar den så försvinner en av de viktigaste resurserna 
för att få tillbaka ett bättre öringbestånd i Ekeshultsån och 
följaktligen även beståndet i sjön.
Detta kunde man nog inte tro för ett antal år sedan. Att 
kineserna skulle kunna bestämma vilken vattennivå vi ska ha i 
”våran” sjö. Globalisering!?

Projektet lever vidare och tar mer och mer fart för var dag som 
går. Nu är det verkligen verklighet i det hela. Ekonomiska stöd 
har sökts och beviljats. Så en del av pengafrågan är löst. Dock är 
ju sådant en ständig process. Men vi har god hjälp av en mycket 
duktig projektledare personifierad av Lina Rosenstråle på Östra 
Göinge kommun. Hon håller verkligen redan på arbetet i
projektet.
En tillsatt beredningsgrupp jobbar med de många frågor 
och problem som uppkommer i projekt av denna typ. Den 
övergripande utformningen av projektplanen är gjord men är ett
levande dokument som kräver ständig tillsyn.

Vidare har vi i gjort en statusbeskrivning och åtgärdsinventering 
av Ekeshultsån, Tommabodaån som sträcker sig en bra bit norr 
om Lönsboda. Detta har till stora delar pågått under sommaren.
Den slutgiltiga rapporten från detta arbete ska vara klar i 
november och december. Dock kan vi redan nu säga att statusen 
inte är den bästa men att det kunde vara värre och om inget görs 
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RÄDDA IMMELN 
Mycket lågt vatten i sjösystemet!

Kollektivtrafiken:
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Kollektivtrafiken i fokus 
– några kommentarer
Som ni säkert har läst i de lokala tidningarna, har nu 
Skånetrafiken (Region Skåne) kommit med sitt förslag på hur våra 
möjligheter till att resa kollektivt ska se ut framåt i tiden. Det är 
en fråga som de allra flesta kommuner i Skåne har lämnat över 
ansvaret för till Skånetrafiken som är en del av Region Skåne. 
Därmed har kommunen också lämnat över chansen till att säga 
nej till det förslag som föreligger. Beslutet fattas helt av styrelsen 
i Skånetrafiken där våra regionpolitiker sitter.

Det förslag som nu är ute på remiss (vi kan yttra oss och komma 
in med synpunkter, men har inte någon vetorätt) innebär för oss 
i Immeln att resandet kommer att gå via en ny länk Knislinge-
Hjärsås-Immeln–Arkelstorp.
Vi kommer att kunna ta oss till Kristianstad antingen via 
Arkelstorp eller via Knislinge. Detta ger oss fler möjligheter. 
Varje håll kommer att ha 5 turer om dagen, men endast under 
vardagarna. Under helgerna kommer ingen kollektivtrafik att 
finnas överhuvudtaget. Exakt hur förläggningen av turerna 
tidsmässigt blir är inte fastlagt.
Till Hässleholm via byte både i Knislinge och Broby.
En ytterligare viktig förändring är att det blir fasta turer som inte 
behöver förbeställas. Turer via beställd taxi tas bort.

Utgångspunkterna i kollektivresandet för Skånetrafiken är i 
prioritetsordning
– Arbetsresor
– Utbildningsresor
– Fritidsresor
d v s våra resor kopplade till andra behov vid sidan om arbete 
och utbildning, har inte någon stor prioritet, åtminstone inte för 
Immeln, och jobbar man under helgerna måste man använda 
bilen. En viktig bakgrund till förändringarna är att Skånetrafiken 
har finansiella problem, vilket i och för sig hela Region Skåne har.

Kravet inom Region Skåne på att effektivisera kollektivtrafiken 
och få fler resande har ökat, samtidigt som turer med tomma 
bussar ska tas bort. Detta berör oss i glesbygden på ett kraftfullt 
sätt. Det blir allt svårare att hävda att Skåne är runt, att även 
glesbygden har möjlighet att åka kollektivt. För oss runt 
Immeln kommer byar som Hylta och Dönaberga att helt bli utan 
bussförbindelser. Om nu inte skolbussarna kan komma att spela 
roll. Man talar allt mer om att nyttja skolbussarna (en kommunal
angelägenhet) som ett komplement till övrig kollektivtrafik.
Samtidigt satsar man allt mer på linjer som redan idag är 
välfyllda. Den slutsats man kan dra är att för att nå upp till målet 
om ökat kollektivresande så är det inte inom glesbygden som 
satsningen sker utan inom redan idag väl utbyggda stråk. Ett 
exempel på detta är att man är inom Region Skåne beredd att
lägga ner mycket stora pengar (250-500 miljoner kronor) på 
något som man kallar Superbussar som ska trafikera Åhus-
Älmhult förbi Hanaskog, Knislinge och Broby. I förslaget ligger 
att man kommer utnyttja gamla banvallen som trafikled. Man 
kommer spara ett antal minuter, man får större punktlighet och 
bättre service. Genom detta hoppas man få fler resande. Detta ser 
Ö Göinge kommun ut att stödja.
Baksidan är att antalet hållplatser minskar med ca 50-60%. Och 
givetvis måste den stora investeringen ta resurser från annan 
kollektivtrafik. Allra helst när ekonomin ser ut som den gör i 
Region Skåne och Skånetrafiken. Vilket kommer att drabba 
glesbygden och gynna de större orterna. Något som strider
mot de ambitioner som kommunpolitikerna har pratat om länge 
– att hela landsbygden ska leva.

Vi som bor på landet får räkna med allt större omkostnader. 
Det kommer att krävas minst 2 bilar för varje familj, allra 
helst barnfamiljer. Varken bra för miljön eller för vår plånbok! 
Möjlighet till ett samåkningsprojekt får väl bli nästa fråga för oss 
i Immeln!?
Att bo på landet är en lyx som är hårt beskattat (definitivt betalar 
vi mer skatt för bilen och numer också för kollektivtrafiken än 
vad stadsbor gör) – men det är inget nytt.
Fortfarande är det värt det, men om det är rättvist är tveksamt.

Nils-Henrik

är risken överhängande att statusen inte kan bibehållas enligt
recipentkontrollen. Så natur och vattenvårdande åtgärder är 
väldigt viktiga.

Vad göra?
Åtgärdsinventeringen är i dagsläget inte klar att rapportera men 
mycket tyder på att de problem som statusbeskrivningen visar på 
går att åtgärda med t ex utökade våtmarker, flödesutjämnare, 
förbättrade kantzoner, markvitalisering, bottenrestaurering 
och inte minst ökad generell hänsyn till våra vattendrag. För att 
nämna lite av åtgärderna.
Alltså mycket jobb men för en viktig sak! – Friskt vatten i en 
levande natur.

Planerna på en kommande visningssträcka på Sveaskogs mark 
rullar vidare och snart kan kanske det mera praktiska arbetet 
komma igång. Känslan just nu är ungefär som när man står på 
startsträckan inför en flygfärd med jumbojet och bara väntar på 
klartecken från flygledartornet.

Den 16 och 18 oktober kommer markägarträffar att hållas i 
Lönsboda. De i dagsläget berörda markägare har fått inbjudan 
till dessa träffar. De som berörs är de som har fastighet i direkt 
anslutning till Ekeshultsån och Tommabodaåns avrinningsområde.
Dessutom hoppas vi kunna genomföra studiecirklar i skogens 
vatten. Utbildningar som jag hoppas ska lyfta fram hänsynen för 
vattnet i skogen ett litet steg till. Vi har nu ett fåtal cirkelledare 
som kan hålla i detta.

Så kort å gott. – Projektet rullar vidare!
Sköt om er och ha det gött!

Emil Grönkvist repr Rädda Immeln projektet och Immelnbo

Hinder för bredband i Immeln
Tanken var att vi här skulle göra ett upprop till er bybor (med 
omnejd) om ett större projekt för att bygga bredband genom 
fiberkabel. Ett överlägset sätt att skaffa kapacitet och hastighet 
för alla de behov vi har och kommer att få i våra hushåll inom IT, 
telefoni och TV. Givetvis har det stor betydelse också för bygdens 
företag.
Men så blir inte fallet. I alla fall som det ser ut idag!
Det har kommit hinder på vägen. Det som våra grannbyar på 
andra sidan sjön, Mjönäs, Oppmanna och Vånga är klara med 
eller är på god väg med, kan vi inte genomföra utan att det 
kommer kosta oss betydligt mer.
Förutsättningarna har förändrats. Det regelverk som fanns 
tidigare där landsbygden inklusive mindre tätorter skulle kunna 
få statsbidrag har sedan i våras förändrats. Vi som bor i mindre 
tätorter får inte längre det statsbidrag som utgick tidigare och 
Immeln är en tätort, d v s fler än 199 invånare. Man har satt 
gränsen för bidrag vid max 199 invånare.
Nu kommer vi dock inte att lägga ner tanken på att bygga ut 
fiber i vår bygd! Behovet är lika stort nu som tidigare. Men vi 
tvingas till att försöka hitta andra vägar och diskussion med 
kommunens tjänstemän har inletts om hur vi ska åstadkomma 
detta. Om det sedan lyckas eller inte återstår att se.
Vi lär få återkomma med besked!

Nils-Henrik

Prova El-cykel!
                   Uthyrning och försäljning

www.grillkatan.just.nu. Tel 070-29 86 186 eller 044-96 181

BatBike. Ord pris 9900:-

HÖSTPRIS 8900:-
Godkänt cykellås och 
cykelkorg 400:-



“KULTURSOPPA” 
Torsdagen 18 oktober
Föreställning i Immelns Bygdegård kl 19 
Biljetter 150:- inklusive soppa 

Livet och diktningen 

Axel de la Nietze 
En föreställning om en faderlös, fattig pojkes förmåga att 
överleva och bli en världsmedborgare. Axel de la Nietze skrev 
en stor mängd artiklar, berättelser och dikter. Många av dem 
tar avstamp i landsbygden kring sjön Immeln och den lokala 
dialekten.Han hade förmågan att med humor skildra djupt allvar 
och med en stundtals bitsk sammhällskritik tog han den svages 
parti.
Vi får följa berättelsen om Axels liv, som åskådliggörs med 
hjälp av hans texter framförda i dramatiserad och tonsatt form. 
Föreställningen är ca 1,5 tim lång .
Vi kallar detta för Kultursoppa och vi hoppas på att detta 
arrangemang kan bli ett återkommande inslag i Immelns 
Byggdegård.
Hör gärna av er i god tid så att vi kan planera maten.
Medverkande Rosie Hennig rosie@immeln.nu 0722-136172, 
Ingemar Nilsson och Eva Svensson. teaterstenbaraland.se

Lite trögt i backen? 
Uthyrning av elcyklar i Immeln!
Hos Kjell Nillson på Ljungkullastigen (Grillkåtan) kan du hyra 
eller köpa Bat-Bike el-cyklar. De fungerar så att du måste trampa, 
men sen kan du själv välja hur mycket hjälp du vill ha. Det finns 3 
lägen. Cyklarna har också 3-7 vanliga växlar. 
Ett batteri varar ca 4-5 mil beroende på hur mycket du använder 
hjälpen. Cyklarna fungerar perfekt både med och utan hjälpen. 
Kjell har cyklat mer än någonsin nu i Immelns backar med 
kaffekorgar och annat och tycker det går som en dans.

PROVCYKLING vid Grillkåtan alla dagar!
Ring 0705-799443 om ingen skulle vara hemma.
www.grillkatan.just.nu. Tel 044-96 181.

Ny hemsida på gång
Webgruppen har påbörjat arbetet med en ny hemsida, skissen är 
klar och vi siktar på att gå online ca januari-mars.

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 nilsh.johnson@bredband.net Tel 0704-582 236

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 913824-9. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Höstguide
 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  Öppet sommarsäsongen.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 417. 

Immelns B&B Gyllingalängan Kafé m m på gång i nyöpp-
nade B&B. 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. ”Fiskebi-
len” 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.

 Aktiviter och upplevelser

M/S Immeln – sommarkryssa 
i Skånes enda skärgård
Sommarsäsongen. Hemsidan länkad från www.immeln.info. 
Förhandsboka! Tel 044-96 040 Immelns Turisttrafik AB.  

Immelns Kanotcenter  

Öppet sommarsäsongen. Resten av året enligt avtal. 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 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 
Hyrs ut av Immelns Kanotcenter. Cyklarna är tillverkade i Kristi-
anstad och är utrustade med cykelkorg, pakethållare,  det finns 
även hjälmar och barnstol att låna. 50 kr/timme eller 150 kr/dygn. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 100.

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

Träning för alla 
I Hjärsås ungdomens hus. Från ”Zumba” till ”Efter jobbet”. Pris 
och info se www.halsokompaniet.nu. Tel Kerstin 0734-03 09 10. 

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



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   

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

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.  

De nya vandringslederna 

Nu finns det fyra nya leder. Vandringslederna har vi gjort utan 
något stöd från kommunen eller Leader Skånes Ess. ”Vi ville med 
enkla medel göra något så länge, så får vi se hur vi kan gå vidare. 
Vi har många idéer”. Tack Olle Hjelm och Kjell Nilsson! Utgifterna 
har Bygdeföreningen stått för och pilarna har Lindskogs Plåtsla-
geri Immeln sponsrat med, Bang Reklambyra sponsrar med kartil-
lustration (Se Byablad nr 2) när ledantalet är klart för en kom-
mande storskylt tillsammans med info om Allemansrätten. 

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. 

Karta Stenrundan som även innehåller intressant historia 
se Svart Granit www.immeln.info. 
Karta alla lederna 
se Byabladet nr 2 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 (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. Nu även uthyrning och försäljning 
av elcyklar. www.grillkatan.just.nu. Tel 044-96 181.

Yoga i Bygdegården!  
AnnaYoga har Ashtanga Vinyasayoga 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 för 5 ggr. 
Mer info www.annayoga.se eller tel Anna Hennig 0736-088 618. 

Hyr Bygdegården – nya priser 2013 
Bokar vår nyrenoverade Bygdegård 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.
Fr o m 1 januari 2013 justerar vi priset för hyra av Immelns Byg-
degård enligt följande: 
Hyra: 50 kr/timmen de 4 första timmarna. Mer än 4 timmar 600 kr. 
Per dygn: 600 kr + 70 kr/övernattande gäst.

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.

Immelns Bygdeförening bjuder in till 

HÖSTFEST 
I BYGDEGÅRDEN DEN 17 NOVEMBER!

Vi slår upp portarna kl 18 och vid 18.30 kommer det serveras middag.

Middagen kommer att bestå av kycklingspett, potatisgratäng och en grönsallad.

Dricka får var och en själv ta med. Till fika serveras en magisk kladdkaka och kaffe.

På kvällen kommer underhållning i form av 

Ingemar Nilsson, Arvid Nilsson och Pelle Fridlund 

Kostnaden för denna helkväll endast 100:-/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 november.

Andreas Torndahl tel 044-96199 eller på mail andreastorndahl@hotmail.com 

Jon Fagerlund tel 0709-692595 jonlarsson82@hotmail.com


