
Anders Klint, “Friluftskocken”, 
kommer till Friluftsfestivalen 
och håller i föreläsningar 
om friluftsmatlagning. Han 
kommer också att finnas 
utomhus och visa olika typer 
av stormkök, presentera olika 
typer av friluftsmat, visa hur 
du handskas med mat och 
dryck i vildmarken t ex för 
att undvika sjukdomar och 
för att få rätt mängd energi.
Foto Mårten Wikner. 
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Byakamp!
Hjärta & smärta!

Swimrun,  friluftsfestival 
& Lotta Engberg!

Välkomna till IMMELNS BYGDEFÖRENINGS 

ÅRSMÖTE 2017! 
SÖNDAGEN DEN 26 MARS KL 17 I BYGDEGÅRDEN

2016 samlade årsmötet unga och gamla. Det finns ett 
engagemang och en glädje i att arbeta med Bygdeföreningen!
På årsmötet kommer Jon från Immelns kanotcenter och 
informerar om deras planer för 2017.
Till fika blir det smörgåstårta och kaffe.
Dagordning för Immelns Bygdeförenings årsmöte 2017:
§1. Val av ordförande för mötet.
§2. Val av sekreterare för mötet.
§3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets
protokoll.
§4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
§5. Styrelsen och revisorernas berättelse över det senaste
verksamhetsåret.
§6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§7. Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år.
Avgående: Yngve Olsson, Karin Grönvall och Arne Palm.
§8. Val av tre suppleanter på ett år.
Avgående: Axel Seugling, Jon Fagerlund och Anita Boregren.
§9. Val av två revisorer på ett år.
Avgående: Camilla Edfast och Jan Eriksson.
§10. Val av valberedning på 1 år. Avgående: Jan Eriksson
(sammankallande), Gerd Olli och Lars-Ove Larsson (ersättare).
§11. Frågor som av enskilda medlemmar väckts på
stadgeenligt sätt. 
§12. Fastställande av årsavgift för nästa år. Styrelsens förslag är
oförändrat 100 kr för familj och 50 kr för enskild.
§13. Övriga frågor.
§14. Mötet avslutas.

BYAKAMPEN 2017!
NU STÖRRE OCH BÄTTRE 
ÄN NÅGONSIN!
Efter förra årets uppehåll är nu dags att anmäla sig till 2017 års 
bykamp!
Byakampen ska vara en trevlig tillställning för boende i Immeln 
(Dönaberga och Värestorp inräknat) och verka för att vara en 
trevlig dag med roliga aktiviteter och öka sammanhållningen 
i byn.
Byakampen är planerad den 20 maj.
Så, ni som är sugna på att medverka skriv ner er anmälan med 
följande information:
• Lagnamn
• Lagledare med telefon och mejladress
• Lagmedlemmar
Lägg er laganmälan med anmälningsavgift (300 kr/lag) i Jon 
Fagerlunds (f d Larsson) postlåda, Ljungkullastigen 12.
Ett lag ska ha minst 6 personer där minst 2 personer är av motsatt 
kön. Minst 50% av lagmedlemmarna måste vara från byn.
Sista anmälningsdag är den 30 april.
Först till kvarn! Max 16 lag.

Korv kommer finnas till försäljning.
Hoppas alla har sett fram emot detta lika mycket som vi.
Vid frågor hör av er till:
Böna 0709-772 691, Axel 0732-321961, Jon 0709-692595 eller Ante 
076-1283800.
Är någon intresserad av att hjälpa till så var inte rädda för att 
höra av er.

Byakampen crew

SENASTE 

NYHETERNA

& alla Immelns Byablad

www.immeln.info



MUSIK VID IMMELN 12/8
JUST NU: LOTTA ENGBERG BOKAD

På eftermiddagen blev det klart att Lotta Engberg blir huvudartist 
på Musik vid Immeln 2017. Det är också klart med Redlines från 
Sölvesborg, Bandet Dönaberga och Nöjeskompaniet. Tiden är som 
vanligt kl 14-ca 18. Förhoppningen är att det även i år ska vara en 
hantverksmarknad. Det blir kaffe- och matservering. 

ALLSÅNGSKVÄLLAR 12 OCH 26/7 

Den 12e kommer bl a Peter Lidebrandt med dottern Amanda från 
Knislinge. 
Den 26e har arrangörerna nöjet att även i år kunna presentera 
familjen Sigfridsson.
Båda allsångskvällarna är kl 18.30-ca 20.

Mer information efter hand på www.musikvidimmeln.se
Arrangör Hjärsås-Värestorp IF och Sibbhult IF. 

Kryssa på nya sätt 2017!
Immelnbåten kommer att ha fler specialturer i år! Ett hemligt 
antal räkfrossor är planerade, på Mors dag anordnas kakkryssning 
tillsammans med Duvanders Conditori och de kommer att göra 
en Amerikaresa den fjärde juli. Dessa specialturer blir med 
underhållning ombord som det ser ut just nu.

Café Bistro & Camping nyheter 
När vi stängde i höstas så började vi att planera för nästa säsong. 
Vi har bl a fixat med tekniska förbättringar och uppfräschningar. 
Duktiga rörmokare har installerat ett nytt värmesystem för att 
kunna utöka våra öppettider vår och höst samt tillfredsställa 
varmvattenförsörjningen till campinggästerna.
Servicehusens toaletter, duschar, kök och tvättstuga har fräschats 
upp, stugorna kommer också få ett litet lyft.

Säsongen har inte startat ännu men vi har redan mycket 
bokningar. Ni som har gäster i sommar och behöver boende tänk 
på att vara ute i god tid.

Glassbaren utökar vi med milkshake, SIA s alla nya smaker och 
nyheter samt mjukglass. Caféet kommer att erbjuda fler varianter 
på smörgåsar, både kalla och varma, samt ett bredare utbud av 
kakor, bullar, bakverk, våfflor och pannkakor. Bistron utökar 
också med fler menyalternativ.

Jeanette

Gyllingalängan planerar
Efter tre års studier med examen i juni så kan jag åter ha fokus på 
vår verksamhet. Är alltså snart en glad och stolt yrkeslärare inom 
vård och omsorg.
Vi tänker i sinom tid:
Utöka antalet bäddar.
En bastu ska komma på plats.
Kaféet ska vara öppet vid fler tillfällen.
Bröllpskonceptet fortsätter och tidigare aktörer får gärna höra av 
sig så vi kan uppdatera kostnader och tel nr.
Weekends med work shops kommer att testas, främst sensommar 
och höst.

Jag skriver på en ungdomsserie som heter ”Ungarna på 
Gyllingalängan”. Vi har nu drivit B&B under sex säsonger och 
många fantasieggande lustigheter har vi varit med om. Bygden 
i sig bär också på många historier. Jag roar mig kungligt bakom 
min mac. Så är det sagt, så har någon där ute en dråplig historia 
att berätta så välkommen upp till min ljugarbänk.

Anita

TILLFÄLLE! ANNORLUNDA FÖREDRAG OM 

HJÄRTA OCH SMÄRTA
Söndag 23 april kl 14 i Bygdegården

Flera föreningar som Hjärtlungsjukas m fl har redan lyssnat.
Självklart ska vår Bygdeförening också njuta av detta. Föredraget 
handlar om det senaste inom hjärtsjukdomar och dess behandling 
liksom de skillnader som finns mellan män och kvinnor.
Allt välkryddat med musik som anknyter till det som avhandlas.
Medlemmar i Bygeföreningen 30 kr.
Icke medlemmar 50 kr.
Fika ingår!
Thomas Pettersson och Ingemar Nilsson.
Anmälan senast 16 april till Andreas Torndahl 
andreastorndahl@hotmail.com, tel 076-1283800.

VALBORG
Du kan som vanligt vara med i fackeltåget som börjar vid kiosken.
Kl 20 fackeltåg, facklor säljs från kl 19.30.
Kl 20.30 tänds majbålet. 
Kl 20.45 vårtal av kyrkoherde Anna Evertsson.
Kl 21 Immelns sångkör sjunger in våren.
Kl 21.45 fyrverkeri från Rubergs kajkant.
Det kommer finnas försäljning av kaffe, kakor och korv. 
Chokladhjul och lotterier. Alla tider är ca tider.
Arrangör Hjärsås-Värestorp IF.

FRILUFTSFESTIVAL 12-14/5
Kanotcentrat kommer att arrangera en friluftsfestival i år, 
Outcraft Family Weekend. De vill locka barnfamiljer och nyfikna 
nybörjare som inte vågat ta steget ut i friluftslivet p g a bristande 
kunskap. Under helgen får deltagarna möjlighet att lära sig 
hållbart friluftsliv tillsammans. Projektet stöttas av Leader Skånes 
Ess och är en gemensam satsning med stora friluftsföretag, 
kommunen, föreningar, markägare och lokala företag. De lokala 
intressenterna som medverkar är Immelns Camping, Immelns 
B&B Gyllingalängan, Immelns Vandrarhem, Grillkåtan, Immelns 
Bygdeförening och Immelns Fiskevårdsområde. 
Läs mer om evenemanger på www.outcraft.se.

IMMELN 
SWIMRUN 26/8 
Det unika loppet genom varierad 
natur i vårt mytiska gränsland 
mellan Skåne och Blekinge 
kommer att arrangeras för tredje 
året.
Tvåmannalag tävlar 28 km trail 
running och 3,5 km simning 
totalt – 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
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Cyklar 
Hyr hos Immelns Kanotcenter. Kristianstadstillverkade med 
cykelkorg, pakethållare. Hjälmar och barnstol finns. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 100.

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, kock eller ta med eget. 
Plats inne för 10-12 pers. Även en Muurikka ute under grilltak. 
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.

Stenmuséet, Stenrundan och de nya lederna 
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. 
Forts på sidan 4.

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/tim 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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Möte om eskalerande trädhuggning, 
bränder och nedskräpning på öarna

Den 20 mars har 3 kommuner, Länsstyrelsen, Fiskevårdsföreningen 
och företag äntligen möte. Problemet har jag påtalat under de 
år det pågått och jag har försökt få nya skyltar på alla kanot- och 
båtiläggsplatser genom att föreslå Länsstyrelsen att använda 
delar av deras sedan lika många år bortblekta fågelskydds-
områdesskyltar. På skyltarna föreslog jag skyddskartan, i korta 
punkter Allemansrätten samt väl synlig punkt om extra varsamhet 
p g a högt belastat område. Det senare stoppar även annars så 
friluftsälskande äventyrare från trädhuggning m m och hjälper 
alla besökare att förstå att väldigt många öar har gäster varenda 
dygn under säsong. Kanske också hyggena på ett fåtal öar 
påverkat besökare att inte bry sig om.
2016 var enligt en insatt brandman troligen rekordår för antal 
brankårsutryckningar till öbränder orsakade av dåligt släckta eldar. 
Jan Carlson från kommunen initierade själv uppföljning efter 
mötet, ev nyheter från den läggs upp på www.immeln.info.

Ulrika 

Guiden
 Boende 

Immelns Vandrarhem  tel 0721-926 215.

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.

Loppis Gamla garaget, Grillkåtan, öppet alltid. Tel 0702-986 186.

 Aktiviter och upplevelser

Sommarkryssa i Skånes enda skärgård
Sommarsäsongen. Ta en tur med MS Immeln! 
Kryssningstid ca 2,5 tim. Förhandsbokning tel 044-96 100. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. 

Immelns Kanotcenter  
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.



Stenrundan – en annorlunda vandringsled
Vandra genom Immelns bykärna, start vid Stenmuséet (vatten-
tornet), till Gedenryds gamla stenbrott. Klättra på trappor och 
vandra över skrotstenshögar där lavar och tallar skapar en sällsam 
natur. Karta med intressant historia se www.immeln.info. 

De fem nya lederna 
De nya lederna i varierande svårighetsgrad och längd utgår från 
Kanotcentralen. Där finns också info om dem. 
Stor karta finns vid kanotiläggningsplatsen. 
Karta kommer att finnas på www.immeln.info. 

�������� ����

�������

�����

������

�����������

��������

������

���

���

�������

��������

����� ���������

���������

��������

���
����������
�������� ��� ���� �����������
��� ��
����� ��� ��� ����������

�����
��������������
���������������
��� ��

���
����� �����������
��������
��� ��

����
����� �����������
���� ��� ��������
��� ��

���
������ ���
������
� ��

����
������������
���� ��������
�������
��� ��

�����

��������
���

������
����

 NR 1 2017Immelns Byablad

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.


