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Ordföranden har ordet...
och en hel del om Musik vid Immeln

Så kom den till sist, sommaren, lång, varm och badig. 
I detta sommarnummer av Byabladet får ni reportage 
kring det som hänt i byn den senaste tiden. Ni får även 
programmet och speltiderna till Musik vid Immeln. 
Ja, det blir Musik vid Immeln även detta år och det 
är med stolthet vi presenterar årets program som har 
en musikalisk bredd från folkmusik på redig skånska 
framförd av Cum Linguis Scaniis via Hannah Blixts 
bejublade jazziga hyllning till Monica Zetterlund. Vi 
får njuta irländskt, skånskt och göingst av våra härliga 
trotjänare Bandet Dönaberga som gör sin 28:e Musik 
vid Immeln spelning. Huruvida två pantomimclowner 
sjunger vill jag låta vara öppet, men inte desto mindre 
kommer clownerna Min och Max att underhålla oss. 
I år, närmare bestämt fem dagar efter Musik vid 
Immeln är det 30 år sedan Elvis Presley dog, det 
uppmärksammar vi genom Per Mellborg Band med de 
musikaliska rötterna i gospel, blues, rock och country, 
alltså musik som mycket liknar Elvis. Möjligheten att de 
kör några av Elvis låtar är stor. 

I år försökte vi oss på det omöjliga, att få hit en av 
sommarsveriges mest eftertraktade artister som endast 
ger ett fåtal spelningar. Arrangörerna i musiksverige 
fullkomligt jagar honom. Vi lyckades! Blott 8-åriga 
skånske Elias från Talang 2007 på TV 4 kommer att 
gästa oss och charma oss med sina Peps låtar. Oboy 
detta känns ju alldeles lagom! Christer Sandelin som 
varit med i både Freestyle och Style avslutar årets Musik 
vid Immeln med sina oförglömliga, trallvänliga låtar. I 
år behöver han inte resa mellan Dover och Calais, det 
räcker att hans musik hörs mellan Immeln och Breanäs. 
Förmodligen kommer många ögon att glittra bland 
publiken, ja vi vill ju bara ha mer…

Roger Dehlén
Ordförande Immelns Bygdeförening

Midsommar vid båthamnen
Midsommarfi randet i Immeln blev en blöt historia, erfar 
red. som var bortrest. Ungefär trettio personer kom 
dock till det traditionella fi randet. Vad gjorde det att 
spelandet skedde under parasoll och att det blev regn 
på de små grodorna, och vad är väl Gotland mot ett 
sommarregn i Immeln.

Red. 

Valborg
Även detta år blev det valborgsfi rande i Immeln. 
Antalet besökare är svårt att uppskatta, men 
fackeltåget genom byn var minst lika långt som det 
brukar vara. Både lotteri- och korvstånden rapporterar 
att de är nöjda med försäljningen. I år blev det inget 
vårtal, utan istället fi ck vi som var där njuta av vår 
fantastiska huskör och spexarna Tobias och Linda 
Gladh. Kören som troget ställer upp varje år är så 
skönsjungande att våren bara måste förstå att den är 
välkommen till Immeln och att döma efter publikens 
reaktion så var även spex ett välkommet inslag i 
vårt valborgsfi rande. Kvällen avslutades med ett 
fyrverkeri över sjön. Bygdeföreningen vill tacka GEBI 
i Knislinge för sponsring av fyrverkeriet. Vi vill även 
tacka Thomas Lavesson som under många år stått för 
fackelförsäljningen och uppskjutandet av fyrverkeriet. 
Thomas har nu valt att ta en välförtjänt paus från detta. 
STORT TACK THOMAS! 

Detta betyder att vi behöver ersätta Thomas med 
någon annan som brinner för fyrverkeri. Känner Du 

Glada nyheter om Immeln bussarna m m



för att bli Bygdeföreningens nya pyrotekniker så tveka 
inte! Du kan ringa Roger Dehlén och meddela ditt 
intresse på tel 96 167.

Roger Dehlén

BYAFESTEN
Byafesten i våras blev en succé. Möjligtvis hade det 
gått att trycka in 10 personer till, men då hade det 
blivit trångt. Maten bestod av en italiensk buffé från 
Fredholms. Den blev mycket uppskattad även om det 
för många inklusive undertecknad blev första gången 
som vissa rätter smakades.

Känslan av att åter ha ett riktigt band på scenen i 
Bygdegården är svår att beskriva rätt, det var ju så 
härligt! The Headmasters rockade loss och gästerna var 
inte sena att inta dansgolvet. Jag såg att några från 
styrelsen lite oroligt sneglade ner mot dansgolvet för 
att se så att det höll, och det gjorde det ju. 

Höll gjorde också konceptet med mat och levande band 
på Byafesten. Några av kvällens kommentarer var: 
”vilket tryck”, ”jätteskoj”, ”lite väl hög musik”, ”vad 
varmt här är”, ”vad kul att så många generationer kan 
ha skoj tillsammans”, ”detta måste vi göra om”.

Och visst ska vi göra om det. Någon gång under hösten 
blir det en ny Byafest med ny slags mat och ett nytt 
band. Så håll koll i Byabladet eller på vår hemsida så att 
du inte missar nästa Byafest.

Roger Dehlén

Städdagen i Bygdegården 
Vårstädningen i Bygdegården blev till en härlig vårdag. 
Många slöt upp. Barn som äldre. Alla fejade, putsade, 
krattade och skrattade vi. En del kom en stund och 
andra längre. På bordet stod en underbart god fi ka 
med hembakat och hemmagjord ost. Solen sken och 
Bygdegården blev skinande ren. Tack alla och väl mött 
igen!
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Bygdeföreningens årsmöte 2007
Bygdeföreningens årsmöte blev en lugn tillställning. 
Cirka 20 personer var med på mötet. Dagordningen 
följdes utan tillägg. 
Som vanligt bjöd Bygdeföreningen på kaffe och kaka. 
Styrelsens sammansättning blev Roger Dehlén, Yngve 
Olsson, Lars-Ove Larsson, Jan-Olof Josterud, Björn 
“Böna” Nilsson, Ron Pearson och Arne Palm.

NYTT OM KOLLEKTIVTRAFIKEN
Den 7 maj var från framtidsgruppen Gunilla Hansson, 
Jan Ericsson och Arne Palm inbjudna av Skånetrafi ken 

Den största skatten

AquaRents vatten

Många har igenkalkade rör och
andra olägenheter utan att veta 
om det. 

AquaRent hjälper dig med 
analys, service och installation 
av vattenfi lter och pumpar. 
Nära samarbete med VVS 
installatörer, Lantmännen och 
”dricksvatten/hälso expert”.

Mossv 12 c Kristianstad. Tel 044-10 05 23. www.aquarentsverige.se

Hur mår du 
och ditt vatten?

Vet du vad du har i ditt vatten?
Gör analys nu! Hälsa och rent vatten hör ihop.

ANALYSER  PUMPAR  FILTER  SERVICE
Vi utför service på alla typer av fi lter



till Hässleholm då den nya tidtabellen som gäller från 
17 juni presenterades. Även Östra Göinge Taxi, Åhus 
Taxi samt representant från Samres deltog. 

Istället för tre reguljära turer med buss Kristianstad 
– Immeln blir det nu bara en tur.
Det blir fl er turer än tidigare men de kommer att 
gå via Knislinge med taxi som man måste ringa och 
förbeställa på tel 020-45 67 89 minst en timme före 
turens avgångstid från första hållplatsen. 
Arbetspendlare och de som åker regelbundet varje 
dag kan boka fasta turer genom att ringa 042-38 50 61 
(kl 7.00-16.30) och meddelar sedan endast om det blir 
förändringar.

Vi från framtidsgruppen framförde skarp kritik om hur 
taxiturerna har fungerat hittills med inställda turer 
och stora förseningar. Vi krävde att taxiturerna måste 
hålla tiderna så att de passar till bussarna. Inställda 
taxiturer accepteras inte och förklaringar om att det 
saknas bilar avvisade vi. Vi framförde vidare önskemål 
om att taxiföretag inom Östra Göinge skulle sköta 
taxitransporterna inom kommunen. Lokalkännedom 
och kortare framkörningstider borde ekonomiskt och 
miljömässigt vara rimligt.
Samres och Åhus Taxi erkände att det hade strulat 
med transporterna särskilt på kvällsturerna och lovade 
att utreda och förbättra så att resenärerna inte blir 
lidande.
Det är viktigt att resenärer som drabbas av förseningar 
anmäler detta genom att fylla i blanketten 
”Skånetrafi kens resegaranti” som fi nns på bussarna och 
på Resecentrum i Kristianstad. Ni kan även kontakta 
Maria Holmgren affärsutvecklare/trafi kutvecklare på 
Skånetrafi ken tel 0451-38 86 74, 070-609 86 74 eller 
e-post maria.holmgren@skanetrafi ken.se och Birgitta 

Henryson på Samres kundtjänst tel 020-88 80 10. 
Båda dessa personer var med då den nya tidtabellen 
presenterades så de känner väl till problemen vi 
framförde.
Är det något som verkar krångligt tag kontakt med 
Gunilla Hansson (tel 96 231) eller Jan Ericsson 
(tel 96 163) så hjälper de till med att föra eventuella 
klagomål vidare.
Visa att vi behöver kollektivtrafi ken genom att resa 
kollektivt. 

Arne Palm  

I Skånetrafi kens nya tidtabell som 
har kommit till alla hushåll hittar du 
turer till och från Immeln under linje 
543 och 544. 
Linje 544 är direktlinje till och från 
Kristianstad och linje 543 går via 
Knislinge.  

Nytt är att du kan ta dig från 
Kristianstad såväl tidigare på dagen 
som senare på kvällen. 

Du kan åka till Knislinge för att 
uträtta ärenden och åka tillbaka någon timme senare. 

Det har även blivit fl er turer på lördagar.

Bli medlem i Bygdeföreningen!
Som medlem i Immelns Bygdeförening stöder du 
arbetet för en levande bygd. Bl a genom… 
…att med en aktiv framtidsgrupp påverka bygdens 
utveckling.  
…att genomföra välbesökta arrangemang som 
Valborgsfi rande, Musik vid Immeln, m m.

Städdagen 
i Bygde-
gården

Byafesten med The Headmasters



Har du text/info som skulle vara intressant i Byabladet? Skicka till ulrika@bangreklambyra.se eller ring Ulrika 96 167

…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 
webbsidan 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 
plusgiro 91 38 24-9. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna 
till det nya verksamhetsåret!

GÅ STENRUNDAN MED GUIDEBLAD
Stengruppen har nu tagit fram en tryckt liten guide 
med karta som man med fördel kan ha med sig på 
Stenrundan! Den fi nns i kiosken och i kanotcentrat.
Utställningen som fräschades upp under förra året har 
öppnat. Nyckeln fi nns i kiosken, deponiavgiften 50 kr 
får du tillbaka vid återlämnandet av nyckeln.

Kiosken
Kiosken har öppet kl 8-22 t o m den 15 augusti. 
Sedan återgår de till kl 11.30-17 igen.

Boka Bygdegården
Bokar gör du hos Sara Hansson tel 0733-933 298.
Kostnad: 50 kr/timmen de 6 första timmarna.
Mer än 6 timmar 600 kr.
Per dygn: 60 kr/övernattande gäst dock minst 600 kr.

På www.immeln.info kan du förrutom senaste 
nytt läsa gamla och nya Byablad i färg. 


