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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”.
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Louise Hoffsten vid Immeln!
Ny flotte, brygga & grillplats!

Eurando, teaterbåt & Swimrun!

FORTSATT DIALOG 
MED KOMMUNEN
2016 06 12

Under våren har det hänt en del i hamnområdet. 
Den sedan länge trasiga gästbryggan har förankrats 
och kan åter användas. Kommunen har gjort en ny 
grillplats i närheten av badplatsen – en grillplats 
som redan har använts en hel del. Ett rejält lass grus 
har kommunen lagt på boulebanan. Grus som sedan 
med hjälp av Ola Skarsviks traktor och starka armar 
med krattor jämnats ut. Nu är det bara att fatta 
boulekloten och spela!

I början av maj var vi en grupp från Bygdeföreningen som 
träffade Jan Carlsson, kultur- och fritidschef i kommunen, nere i 
hamnen. Vi diskuterade vidare kring ett bättre förankringssystem 
för båtarna. Jan Carlsson berättade att man tittar på förslaget om 
Y-bommar och förhoppningsvis ska det påbörjas... En brygga ska 
läggas i vid båtiläggningsplatsen för att underlätta iläggningen 
av båtar. Förhoppningen var att den skulle vara på plats innan vi 
alla kom med våra båtar för iläggning – men tyvärr verkar det ha 
blivit försenat. (Nu är den på plats! Reds anm). 
Ytterligare en grillplats i hamnområdet utlovades. Det är ju ofta 
mycket folk i hamnområdet som grillar och umgås. En plats till att 
samlas kring är välkommen, tyckte vi. 
Den fortsatta försköningen av piren pratade vi förstås om. Där 
handlar det som tidigare om pengar. Men en väg att komma 
vidare är att vi gör som med den yttre delen av piren: Vår lokale 

byggnadsingenjör Bjarne J bidrar med sin kunskap för ritning och 
planering och gör det enklare för kommunen att bara bidra med 
en slant...

Dialogen fortsätter...

Karin Grönvall 

ALLSÅNGSKVÄLLAR 
VID IMMELN
Allsångskvällarna blir 29/6, 13/7 och 27/7 kl 18.30-ca 20 med 
bl a Emil, Zara, Ängla och Lasse Sigfridsson, Amadeus de la 
Motte, Seppo Ihme och Jenny, Filip Olsson, Daniel Karlsson, Elina 
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– från Breanäs till Immeln genom majestätiska bokskogar, över 
vackra öar och i mörka vatten.

Banan är även i år designad av Henrik Larsson, FK Göingarna.

Swimrun är en sport där utövaren växlar mellan simning och 
löpning utan att stanna. Skorna är på under simsträckorna 
och våtdräkten under löpningen. Ett swimrun har mer än en 
simsträcka och mer än en löpsträcka. Det är simning i öppet 
vatten och den utrustning och hjälpmedel utövaren har i starten 
bärs med hela vägen till mål. 

Atobe Immeln Swimrun startar i Breanäs och tävlingsdeltagarna 
kommer i mål i byn Immeln. 
Läs mer och registrera dig på www.atobe.se

Gyllingalängans B&B
Kärleken fortsätter att hitta sin väg till Immeln. Gyllingalängans 
B&B tar emot tre brudpar i bagarboden denna säsong. Då skrudas 
den om till bröllopssvit. 

Badande gäster får gärna parkera hos dem om de 
inte har en skylt uppe om “endast B&B gäster.” 
Trevliga små happenings för gästerna är deras snälla hund Egon 
som  
barnen gärna får leka med. Roligare blir det när grannarnas get  
Getrud vill hälsa på. Barnen gillar den vildvuxna trädgården där 
de plockar buketter till föräldrarna.  
Så trädgården kommer fortsätta att vara vildvuxen.
Anita och Ulf fixar och donar inne som ute men glömmer inte 
bort att lägga fötterna högt.

Immeln Café 
Bistro & 
Camping
Under höst och vinter 
har Immeln Café Bistro 
& Camping sysselsatt sig 
med lite uppfräschning 
av lokalerna. Jeannette 
berättar om t ex ny 
incheckningsdisk för 
campingen där Sally eller 

någon av sommarpersonalen tar emot och ny utökad glassdisk 
med fler smaker av kulglass från samma populära leverantör 
SIA – plus att de nu också har mjukglass. Dessutom ny bar och 
ny disk för beställning av mat, dryck, kaffe, mackor, fika, våfflor, 
pannkakor m m och ny shop med godis, chips och livsmedel.

Under allsångsdagarna vid Immeln kommer de att servera 

allsångsbuffé kl 12-17, Boka gärna bord!

Under fotbolls EM så kommer de, i första hand var det tänkt, 
att visa Sverigematcherna. Då kommer baren att vara öppen för 
lite lättare barsnacks och tilltugg.

Öppettider i sommar är t o m 14 augusti 
måndag 11-21, tisdag-lördag 9-21 och söndag 9-19. 
Vissa kvällar i samband med Fotbolls EM kommer de att ha öppet 
längre!

MS Immeln
Immelnbåten har nu gått hälften av årets turer. De kommer i 

år att ha “Räkfrossa” kvällarna 22/7 och 5/8 och en 
Teaterbåttur med Rosie Hennig den 21/8. 

Douglasdotter och systrarna Julia och Filippa Svendsrud.
Husband under allsångskvällarna är Pälle, Jesper, Filip och Lukas 
Fridlund. Mer information på www.musikvidimmeln.se
Arrangör Hjärsås-Värestorp IF. 

MUSIK VID IMMELN MED 
LOUISE HOFFSTEN!
Louise Hoffsten spelar på Musik vid Immeln den 13 augusti! 
Danne Stråhed, Bandet Dönaberga och Redline kommer också.
Mer information på www.musikvidimmeln.se
Arrangör Hjärsås-Värestorp IF och Sibbhult IF. 

ATOBE 
IMMELN 
SWIMRUN 
2016 – 27 
AUGUSTI
Det unika loppet 
genom varierad natur i 
vårt mytiska gränsland 
mellan Skåne och 
Blekinge kommer att  

arrangeras för andra året.
Tvåmannalag tävlar 28 km trail running och 3,4 km simning totalt 
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“Boule eller pétanque som är en variant av flera olika boulespel 
är ett spel och en sport, som spelas genom att kulor av stål kastas 
mot en liten träkula, kallad lille. Det moderna spelet har sitt 
ursprung i Frankrike. Ordet boule är egentligen det franska ordet 
för klot.”/Wikipedia

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. Förhandsbokning tel 044-96 040. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. 

Immelns Kanotcenter  
Säsongen är i full gång och öppettiderna är 9-17, alla dagar. 
Resten av året öppet enligt avtal. 
Uthyrning: kanoter, 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 
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 
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. Prova paketet “Elcyklar och fikakorg! 
www.grillkatan.just.nu. Tel 044-96 181, 0702-986 186.
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“Vi vill gärna tacka för alla positiva kommentarer från 
Immelnborna och tycker det är jättetrevligt att så många av er 
väljer att ta med era gäster ut på en tur med MS Immeln när 
ni får sommarbesök” hälsar Linda och Jon Marin från Immeln 
Kanotcenter och MS Immeln.

BOKEN OM 
IMMELN
På Bygdeföreningens senaste 
möte kom förslag om att 
göra någon form av bok som 
dokumenterar Immeln. Vi är fyra 
personer som bestämde oss för 
att ta tag i projektet – Ingela 
Svensson, Monika Fagerlund 

Larsson, Arne Palm och Leif Pålsson. 
Vi kommer att påbörja arbetet i höst och tanken är att göra

en bok som framförallt berättar om Immeln i bild. Vi blir glada 
om någon har material att bidra med! Det kan t ex 
vara foton av byggnader, människor, evenemang 
av olika slag, kursverksamhet, företag verksamma 
i byn m m – kort sagt allt som har med Immeln att 
göra. Det går också bra att komma med förslag och 
synpunkter på vad boken ska innehålla.
(Allt material vi får låna lämnas förstås tillbaka till ägaren.)
Har du något att bidra med är du välkommen att höra av dig till:
Ingela 070-649 63 09
Monika 044-960 45 eller 070-939 60 45

UTDANSAT GOLV ERSÄTTS
Mycket har golvet varit med om och många är vi som upplevt lite 
ibland komiska händelser på golvet som börjar bli lite utdansat 
och uthoppat, både på och igenom, i Immelns Bygdegård. Vi har 
köpt in nytt golv i bok som ska läggas i stora salen.
Det kommer troligen att läggas in i höst när vi har mindre 
beläggning, vad gäller bokningar.

MIDSOMMARHJÄLTAR
Stefan och Anna Måsbäck anordnade dans och spel kring 
midsommarstången vid båthamnen sedan Idrottsföreningen fått 
ställa in sitt traditionella midsommararrangemang.
“Det får bli lite improviserat, men alla som är villiga att hjälpa till 
och pynta och klä stången kan komma 13.30, ta gärna med grönt 
m m, sen startar vi lite midsommardans kl 14.00. Lena Pearson 
m fl kommer också” hälsade Stefan den 22 juni via vår hemsida 
www.immeln.info.
Allt gick bra, det var gott om folk och stor uppslutning vid 
dansen. Tack till er alla!

BOULE VID IMMELN 
Boulebanan har friskats upp och är nu färdig att använda. 
Arbetet med att frakta bort och lägga ut ca 10 M3 stenmjöl 0,8 
mm, har skett med hjälp av Ola (grävare), Nils-Erik (traktor och 
vagn), båda från Skarviks Gård. För grusen har Östra Göinge 
kommun, Kenneth Liedman, svarat. Tre frivilliga har medverkat 
med krattor och glada tillrop.
Nu är det bara att börja spela. Enligt uppgift kan kanotcenter 
låna ut klot till de som inte har egna eller råkat glömma dem 
hemma. Väl mött på banan!

Vid pennan Alf
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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. 

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. 

EURORANDO I SEPTEMBER
Eurorando är ett europeiskt vandringsevenemang som arrangeras 
vart femte år. Tidigare har det varit förlagt till Strasbourg, 
Tjeckien och Andalusien. I år blir det i Skåne. 
Europeiska vandrare som deltar kan boka vandringspaket som 
sträcker sig över flera dagar med mat, övernattningar och 
transport mellan olika vandringsleder i Skåne.

Det bjuds också “Bara vandring” som är 
endagsvandringar som STF står som värd för. 
Bland dessa finns vår “Stenrundan”.
Vi i Stengruppen är redan i färd med att förbereda för vandrarna 
som söker sig hit. Det ska ansas och röjas, nya informationsskyltar 
i beständigt material ska fixas och placeras ut längs stigarna runt 
stenbrotten. 
På vissa avsnitt har man fällt skog och stigen har mer eller mindre 
dolts under grenar och ris – rensning behövs! Utrangerad bord 

Har du bild/info som skulle vara intressant i Byabladet? Skicka till ulrika@bangreklambyra.se eller ring Ulrika 96 167
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och bänkar ska ersättas med nya fräscha. Naturligtvis är detta 
något som skulle gjorts även utan Eurorando, vi vet ju att många, 
både bybor och besökare, flitigt promenerar på Stenrundan 
och vi strävar efter att hålla stigarna i gott skick. Men tack vare 
vandringsevenemanget har vi fått tummarna loss att ta itu med 
sådant som vi länge tänkt göra -men som mest blivit prat...
Kul är det i alla fall att man funnit vår led runt stenbrotten så 
intressant att den finns med i Eurorandos skåneprogram.

Monika

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, 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 härliga 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.


