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Yoga i Bygdegården

PROJEKT RÄDDA IMMELN
Vad som händer och INBJUDAN 
till guidad tur för Immelnbor
Hej alla Immelnbor! Jag tänkte rapportera lite kring vad som 
händer i Rädda Immelnprojektet. Ni undrar säkert en del.

Projektet har nu verkat i 5 år. En tid som har gått i rasande 
fart. Mycket p g a arbetet i detta projekt. 2010 startade vi och 
2012 fick vi gjort en stor inventering och statusbeskrivning av 
Ekeshutsån m fl. En väl investerad grund att stå på när vi har 
ansökt om ekonomiska medel till de åtgärder som vi genomfört 
och kommer att genomföra i avrinningsområdet. Detta 
avrinningsområde står för stora delar av det inkommande vattnet 
till sjön. Vad har vi då gjort rent praktiskt?

Här kommer en resumé:
Efter den ganska omfattande rapporten om läget i ån, som var 
klar i november 2012, startade vi upp studiecirklar i vattenvård. 
Dessa riktade sig till markägare och andra med stort intresse 
av vattenhänsyn i och kring våra vattendrag. Studiecirklarna 
genomfördes under några vinter- och vårveckor 2013. 
Deltagarantalet var mycket bra och vi avslutade med en lyckad 
studieresa till Emån i Småland för att se på och inspireras av deras 
arbete med vattenvård.

I inledningen av oktober 2013 tog grävmaskinen sitt första 
skoptag på Visningsstäckan och den 26 juni 2014 var det 
invigning. En dag som drog mycket folk. Många blev glada av att 
se att om bara viljan och kunskaperna finns så kan man göra en 
hel del. Vad vi har gjort på Visningsstäckan kan jag inte beskriva 
här. Det skulle ta allt för mycket plats. Men för att citera en 
markägare som bor nedströms åtgärdsområdet ”Va ni gjort och 
hu ni gjort begiber ja me ente pao. Men sa här lide problem me 
vannet ha ja aöldri hatt”. Så att åka upp till Traneboda och med 
egna ögon se är mycket bättre.

Därför ser jag fram emot att kunna anordna en dag då jag gärna 
guidar alla som är sugna att veta mer och som gärna tar sig en 
runda i skogen här i höst. För datum se nedan.

Den gamla kalkstationen som stått intill Lönsbodavägen i 
Ekeshult har äntligen monterats ner och fisken kan nu vandra 
fritt från Immelnsjön och ända upp och förbi Lönsboda. Något 
som är mycket viktigt för en fisk som öringen. Då kan man ju 
fråga sig varför man plockar bort en kalkstation? Jo, den här 
kalkstationen har inte varit i bruk på många år p g a att pH-
värdet i Ekeshultsån, nedströms Lönsboda avloppsreningsverk och 
sjön Farlången, är på så pass bra och på så acceptabla nivåer att 
kalkning har varit och är i dagsläget inte nödvändigt. Dessutom 
utgjorde stationen ett definitivt vandringshinder för fisk.

Vidare har vi nu i senaste dagarna haft slutbesiktning på vårt 
andra stora delobjekt i projektet. Nämligen anläggandet 
av våtmark och vattenhushållande åtgärder i trakterna 
kring  Björkhult/Grimsboda, som ligger strax norr om sjön 
Jämningen. Detta åtgärdsområde är ett direkt resultat av de 
kontakter och förtroende som skapats i samband med tidigare 
nämnda studiecirklar.

Vår förhoppning är nu att under nästkommande år kunna 
genomföra fler åtgärder och att ha fler studiecirklar. Krafterna 
i denna tre man, eller två män och en kvinna, starka grupp är 
fortfarande på topp.

Så när ska ni då åka upp och göra ett besök?

SÖNDAG 25 OKTOBER KL 12.30 
samlas vi vid Immelns camping och kör sedan i gemensam 
trupp till Visningssträckan. 

Räkna med att utfärden tar ca 3 timmar, så vi bör vara tillbaka vid 
15.30. Där finns ganska bra med parkeringsmöjligheter dock ber 
jag att samåka i mesta möjliga mån. 
Forts nästa sida >

Foto ATOBE. Första 
upplagan av Snapphanen-
swimrun.“Förutom till de 
tävlande vill vi rikta ett 
jättetack till alla positiva 
och duktiga funktionärer, 
alla markägare samt till våra 
sponsorer. Planeringen inför 
2016 har redan börjat och vi 
ser väldigt mycket fram emot 
nästa års upplaga av loppet”.



Vad har då hänt? Hålen runt hamnområdet är lagade. Dykare 
från föreningen Frogs har dykt i hamnen och funnit mycket som 
behöver plockas upp.
 
Den 9 oktober hade Andreas Torndahl och jag en träff med Jan 
Carlson, Kenneth Liedman och Henrik Arvidsson från tekniska 
kontoret. Vi fick då veta att en upprensning av hamnen är 
planerad tillsammans med dykföreningen Frogs nu under hösten 
och med fortsättning till våren när det inte är så mycket båtar 
i hamnen. Man kommer att undersöka vad Y-bommar eller 
liknande skulle kosta och hur detta skulle förbättra strukturen 
i hamnen. Vi fick löfte om att den trasiga gästbryggan skall vara 
lagad till nästa badsäsong. När det gäller försköning av resten 
av piren ska vi ha en fortsatt dialog. Som med allting handlar det 
om pengar. Dialogen fortsätter...

Karin Grönvall

RÅBOCKALEDEN INVIGS 
SÖNDAG 15 NOVEMBER
Bygdeföreningen välkomnar alla 
intresserade till en visningsrunda!
Vi samlas vid kanotcentret kl 11 och vandrar till högsta 
punkten, Råbockabacken, där Bygdeföreningen bjuder alla 
deltagare på grillad korv och dricka.

Lätt vandring 3,9 km. Bokskogen, ständigt skiftande, ständigt 
annorlunda väntar på dig! Välkommen!

Immelns Bygdeförening

Mer om Råbockaleden
Vi har kommit så långt att den är klar för vandring. Uppmärkning 
är klar sedan 3 månader, viss information har kommit upp på 
anslagstavlorna förutom nere vid Vellingekolonin, men det 
kommer. Vi har lite information som vi ska komplettera med. 
Ledinformationen kommer ständigt att utvecklas, beroende på 
vad vi hittar att informera om, det kan också bero på årstiderna.
Olle Hjelm föreslår t ex lite om Bergfinkarna som nu kommer och 
äter bokollon, nötskrikan som samlar ekollon och nötkråkan som 
samlar hasselnötter.

Stulen bänk
Vilka är det som är irriterade över våra vandringsleder?
Vi fick 4 bänkar som sponsrades av Orderinvest, Glimåkra 
Värme, Rubergs och Grillkåtan. Vi brännmärkte in “IBF” Immelns 
Bygdeförening. Dessa placerades ut på de olika lederna men 
tyvärr så försvann den ena bänken redan efter en vecka, någon 
har hämtat den med bil och släp.
Vi har också fått våra markeringar i form av stolpar och pilar 
vandaliserade. Tråkigt när vi lägger ner så mycket arbete.

Kjell Nilsson

Vandringen är ca 1,5 km i medelsvår terräng. Kängor är lämpliga. 
Ta gärna med egen fika. Fikamöjligheterna är goda. Vid frågor 
kontakta gärna Emil på tel 0708-985320 alt 0709-318033. 
Hoppas vi ses!

Emil Grönkvist, Lina Rosenstråle och Agne Andersson.

KORT BAKGRUND: Projektet startade p g a det allt brunare 
vattnet och Immelnöringens tynande tillvaro i sjön. Rädda Immeln 
är först och främst ett projekt för bättre vattenkvalité och för 
bättre biologiska förutsättningar i tillflödet (ån), vilket ger 
resultat ner i sjön.

Den ökande nedskräpningen 
och trädhuggningen på öarna 
Kanotcentret berättar att eftersom i stort sett ingen har deltagit 
i tidigare års ”Paddla för Immeln”, eventdagar då de gratis 
lånade ut kanoter och avslutade med grillning, så har de lagt ner 
det projektet.
De jobbar dock på ett samarbete med kommunen kring 
naturvärdar på och vid Immeln. Om projektet går igenom ska 
värdarnas arbetsuppgifter vara att råda och vägleda turister 
på och vid sjön (även andra än kanotister) om allemansrätt och 
allemansvett. 
Kanotcentret har själva använt 14 arbetsdagar hittills i år till att 
gå igenom ett stort antal öar och plocka skräp där det behövts.

Alla som rör sig på och vid sjön uppmanas förstås att plocka upp 
skräp de träffar på och om det är större mängder som de inte 
själv kan hantera får de gärna skriva mejl till info@immelnskanot
center.se om exakt var och vad man har hittat, gärna med en bild 
(det är också vad polisen ber om vid anmälan). Då kan centret 
skriva det på listan över ställen de försöker komma förbi. Skulle 
”Projekt Naturvärd” bli verklighet så kommer värdarna att väldigt 
snabbt kunna reagera på sådana mejl.

– Har någon idéer till hur vi kan förbättra naturvärdet vid Immeln 
eller frågor om hur vi informerar våra gäster så är ni hjärtligt 
välkomna att titta in eller skicka mejl till info@immelnskanotcent
er.se hälsar Linda och Jon Marin från Immeln Kanotcenter.

I dialog med kommunen
På årsmötet beslutades att göra en skrivelse till kommunen med 
konkreta och begränsade önskemål: upprensning av hamnen, 
bättre förankring för båtarna i hamnen och fortsatt försköning 
av piren. Skrivelsen skickades in och ledde till att vi var en grupp 
som i mitten av juni träffade Jan Carlson, kultur- och fritidschef 
i kommunen.
Vi gick runt i hamnområdet tillsammans och tittade på dels de 
saker vi nämnt i skrivelsen, men också en del annat. 
Runt gjutningen i hamnen har det bildats en hel del djupa 
håligheter där man riskerar att trampa ner och skada sig. Den 
trasiga gästbryggan som inte åtgärdats utan ligger obrukbar och 
utan kontakt med stranden. Jan Carlson föreslog att lägga en 
brygga bredvid båtiläggningsplatsen för att göra det lättare att 
lägga i båtar. Det lär finnas överblivna bryggor i gott skick att 
använda.
 
I mitten av augusti träffade styrelsen tre politiker från 
kommunen, Sofia Nilsson (c), Ann Albin (s) och Jerker Westdahl 
(m). Vi fick veta att det inte finns planer på någon större satsning 
på Immeln under denna mandatperiod. Dock var det självklart 
att underhåll och skötsel av exempelvis bryggor ska fungera. 
Vi fick veta att kommunen beslutat att vandrarhemmet och 
området runt fortsatt ska vara fritidsområde och att man sagt 
nej till önskemål att göra om vandrarhemmet till privatbostad. 
Stämningen vid träffen var god och man måste säga att 
politikerna lyssnade och visade intresse.
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Paintball vid Bygdegården  
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. 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. 
Stor karta finns vid kanotiläggningsplatsen. 
Karta Stenrundan som även innehåller intressant historia se 
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, 
Vindkraft (ny), 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 kr 
för enskild medlem eller 100 kr för familj på p g 91 38 24-9. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

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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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  Öppet sommarsäsong. 
Övrig tid ring för bokningar större sällskap. Tel 044-96 417.

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

 Handla

Immelns Café Bistro Camping  Öppet sommarsäsong. 
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 fågelskydds-
områden, 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 
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.

Tennisbanan 
Bokning hos Immelns Kanotcenter. Tel 044-96 100.
Pris för icke-medlem 100 kr. 
Medlemsårsavg 300 kr, familj 350 kr till Immelns Tennisklubb 
på bankgiro 238-5565. Ange namn i meddelandefältet. 
Mer information samt bokning finns på www.laget.se/immelnstk

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

Foto Olle Hjelm
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Vindkraftverk över 
Immeln och Brännskulla!

Som säkert en del av er har läst i 
Kristianstadsbladet pågår en tvekamp 
mellan å ena sidan Östra Göinge kommun 
och å andra sidan Länsstyrelsen och den 
kommersiella vindkraftsprojektören Eolus. 
Det handlar om etableringen av två 150 m 
höga vindkraftverk ca 1500 m NNV om byn 
Immeln och ett vindkraftverk med samma 
höjd ca 1000 m öster om Brännskulla, alla 
belägna på de högsta höjderna.

På andra sidan av kommungränsen vid Brännskulla, i riktning ner 
mot Arkelstorp, har Kristianstads kommun redan gett tillstånd till 
två kraftverk. ÖG Kommun har två gånger sedan 2012 avslagit 
ansökan om bygglov med hänsyn till kommunens vindbruksplan.  
Kommunens beslut har överklagats av Eolus till Länsstyrelsen, 
vilken har underkänt kommunens beslut.
 
Östra Göinge kommuns huvudsakliga argument till att neka 
etableringen av vindkraftverken är att Immelnområdet är ett 
unikt och tyst naturområde med riksintresse för friluftslivet. 
Kommunen har nu överklagat länsstyrelsens beslut till Mark- 
och Miljödomstolen i Växjö. I första hand vill kommunen 
att domstolen upphäver Länsstyrelsens beslut och fastställer 
kommunens vilja.
 
Vare sig människor är positiva eller negativa till vindkraftverkens 
etablering är det förmodligen ställt bortom allt tvivel att 
de kommer att påverka oss på olika sätt och detta under de 
kommande 20 åren (vilket är en beräknad livslängd för möllorna).
 
Några frågor som kan vara relevanta att ställa (säkert finns fler):
1. Kommer vi att bli störda av ljudet från kraftverken?
2. Hur kommer miljön rent visuellt att påverkas?
3. Kommer det rika djurlivet i närområdet att påverkas?
4. Hur påverkas friluftslivet och den för Östra Göinge så viktiga 
    turismen?
5. Kommer fastigheternas värde att påverkas på grund av 
    kraftverkens ljud eller visuella intryck? I denna fråga inbegrips 
    även de som har intressen i besöksnäringen.
 
Erfarenheterna från Ekestad och de fem vindkraftverken på 
Balsberget ger inga positiva intryck. Ekestadsborna har på grund 
av störande ljud fått kommunen att överklaga till Länsstyrelsen 
som i sin tur kommer att överpröva de gjorda bullermätningarna 

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.

som låg till grund för miljökonsekvensanalysen och 
godkännandet av bygglov. Även detta ärende är överklagat till 
Mark- och Miljödomstolen av ägarna till kraftverken.
 
Immelns Bygdeförening har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp 
för att utreda konsekvenserna avseende vindkraftsetableringen. 
Utredningen ska inte ta ställning till vindkraft generellt utan 
primärt försöka klarlägga vilken påverkan som de nämnda 
kraftverken kommer ha på omgivningen och om det i så fall 
utgör en grund för att aktivt ta ställning i frågan.
 
För närvarande utgör jag den enda medlemmen i arbetsgruppen. 
En förutsättning för att vi skall kunna utreda frågan är att vi är 
fler aktiva i gruppen. Om du har intresse i denna viktiga fråga 
och känner att du vill vara med att ta fram beslutsunderlag blir 
jag jätteglad om du kontaktar mig.
 
Johan Lindberg, Gyllingavägen 12, tel 0734-467003, 
johan.lindberg@telia.se
 
Ett par länkar som kan skapa underlag.
http://www.karsholmsvindkraft.se/om-oss/
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/vindkraftens-bullerproblem-tigs-ihjael-16393
http://arbetsochmiljomedicin.se/hur-paverkas-vi-av-vindkraftsbuller/
http://www.eolusvind.com/

”HARRY MARTINSONS 
SYSTRAR” 
Soppteater i Immelns Bygdegård 
torsdag 19 november kl 18.30! 
Teatern handlar om tre av Harry Martinsons systrar som minns 
händelser från sin barndom. Föreställningen inramas av musik. 
Meddela en vecka innan föreställningen att du kommer så att vi 
kan beräkna maten. Varmt välkomna! 
 
Lena tel 070-2409990, Rosie 072-2136126 och Ingela 076-8962077.

YOGA I BYGDEGÅRDEN!
Laila som haft yogan vid båthamnen i sommar har nu hyrt 
Bygdegården för att fortsätta med yoga i Immeln, det blir ett 
fysiskt pass som syftar till att mjuka upp stelheten i kropp och 
knopp!
Onsdagar 18.30-19.40 (ej 21/10 och 4/11). Söndagar 17.00-18.00 
(ej 18/10, 1/11, 8/11). 50 kr/gång. Drop-in. Ta med egen halkfri 
matta och om du är frusen en filt. 
Har du frågor kontakta Laila på laila@motesplatsimmeln.se

Fotomontage Eolus, fotograferat från St Sandvik.

Foto Ulrika Dehlén


