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Just som jag tänker skriva om våren som redan känns i luften och 
i vår härliga natur täcks byn av ett allt tjockare mjukt vitt täcke. 
Kanske blir det en tidig utfärd på skidorna i morgonbitti... Man 
får ju passa på.
Ett år sen förra Byabladet och mycket har hänt. Det blir ett 
välfyllt nummer och mycket spännande läsning. Framtidsgruppens 
rapport är rykande färsk. 
Så jag håller mig kort för platsens skull och önskar er alla en 
“Immelsk” vår!

Ulrika Dehlén, redaktör

FÖRSÄLJNINGEN AV KIOSK, 
VANDRARHEM m m
Försäljningen av kiosken, campingen, vandrarhemmet plus 
tomten vid alekärret är inne i sitt slutskede. Något beslut om 
vem som blir ny ägare har i skrivande stund inte tagits. (Läs sist 
i Framtidsgruppens rapport, reds anm) Det slutliga beskedet om 
vem som vunnit anbudsgivningen tas av kommunstyrelsen. Man 
hoppas för de nya ägarnas och bybornas skull att ärendet hinner 
komma med på styrelsesammanträdet innan sommaren!
Kiosk och camping, vandrarhem och tomt blir förmodlingen två 
olika fastigheter, Detta av lantmäteritekniska orsaker, geografi skt 
spridda som objekten ju är.

Ny tidtabell
Ny tidtabell, gällande kollektivtrafi ken, blir aktuell först till 
årsskiftet. Har ni några synpunkter eller funderingar kring den så 
ta kontakt med Jan Ericsson. Tel 96 163. bojaer.marg.net@tele2.se

EGET POSTNUMMER I IMMELN
Framtidsgruppen har efter kartläggning svarat kommunen att 
befolkningen i Immeln och Dönaberga ser fram emot att ett 
eget postnummer för Immeln genomförs snarast. Alla har varit 
positiva, även företagen. Folk har upplevt att det varit krångligt 
med postnummer 280 63 Sibbhult och det har varit orsak till 
många missuppfattningar vid bland annat varuleveranser och 
servicebesök.

FRAMTIDSGRUPPEN RAPPORTERAR
Rapport från Framtidsgruppen till årsmöte 2009

Framtidsgruppen är en underavdelning till Immelns 
Bygdeförening och verkar för att utveckla byns och dess 
innevånares intressen. Gruppen träffas numera enbart 
vid behov. Dessa träffar är öppna för alla i bygden och 
vi ser gärna att så många som möjligt deltar. 
Vi sammanställer på olika sätt synpunkter och 
gemensamma åsikter från byns invånare. Dessutom har 
vi Bygdeföreningens mandat att diskutera detta med 
myndigheter och andra berörda.
Framtidsgruppen rapporterar till styrelse, årsmöte samt 
på Bygdeföreningens hemsida.

Gruppen har under vintern 2008-09 haft tre träffar med 
kommunens representanter, Christer Vigren, projektledare för 
Immelnviken, Monika Eriksson kommunens arkitekt, Erik Lidberg, 
kommunchef och ett kontinuerligt samarbete med Claus Lange 
som är företrädare för ägarna till Gyviksområdet. 

Kommunens hantering av 
området kring Immelnviken

Kort historik:

2008-01-29. Vid Framtidsgruppens möte i Bygdegården 
i Immeln deltog förutom ca 50 bybor även följande 
representanter för involverade näringsidkare i området. Maria 
och David Nilsson, Immelns Camping och vandrarhem, Bengt-
Olle, Immelns Kanotcenter, Janne Hedberg, Immelns Turisttrafi k 
AB. Närvarande var dessutom Klaus Lange som informerade om 
kommande detaljplan för Gyviksområdet.
Undertecknad informerade om hur Framtidsgruppens 
diskussioner med kommunen gått till och hur resultatet blev. 
Den allmänna meningen var att detaljplansförslaget ser ganska 
bra ut. Planerna på att rusta upp området, speciellt vid den östra 
delen, kanalen med tillkommande bodar och utgrävning av den 
igenväxta vassbukten. Några kritiska synpunkter och behov av 
förändringar i detaljplanen kunde dock noteras.

2008-02-04 Radio Kristianstad gjorde ett reportage
om Detaljplanen för Immelnviken och sände detta under 
eftermiddagen.

2008-02-26. Undertecknad fi ck idag besked av Anders 
Emgård att man höll på att sammanställa de synpunkter 
som kommit in angående detaljplanen för Immelnviken. Och för 
att tillgodose de synpunkter som fi nns kommer man förmodligen 
att göra vissa korrigeringar i förslaget som kommer att läggas 
fram till Kommunstyrelsen 12 mars 2008 och där man kommer att 
ta ställning till om detta kan ställas ut som förslag. Denna planen 
kommer förmodligen (som det ser ut idag) att läggas fram till 
Kommunstyrelsen för beslut om utställning 12 mars 2008.

2008-03-20 Framtidsgruppen fi ck ytterligare 
information av Östra Göinge Kommun om hur 



detaljplanen för Immelnviken fortskrider.
Deltagare från kommunen var Tommy Johansson, kommunalråd, 
Erik Lidberg, kommunchef, Christer Vigren, teknisk chef, 
Camilla Norrman 1:e miljöinspektör och Anders Emgård, 
byggnadsinspektör. Deltagare från Framtidsgruppen Alf Svensson 
och Arne Palm.
Kommunen arbetar just nu med att sammanställa de yttranden 
som inkommit under samrådsförfarandet och ett arbetsmaterial 
till redogörelse av detta redovisades. Ett stort antal yttranden 
både från myndigheter, sakägare och övriga intresserade 
ingick i materialet där även Kommunledningskontoret 
redovisade sina ställningstaganden och i vissa fall förändringar 
i planen. De anpassningar och kompletteringar som 
kommunledningen troligen kommer att göra efter att 
tagit intryck av de kommentarer och synpunkter som inkommit 
är infogade i nedanstående lägesbeskrivning:
• Geotekniska undersökningar kommer att utföras där man 
kommer att bygga eller anlägga.
• Anpassa planen till de radonförhållanden som fi nns i området. 
(normalrisk)
• Utföra en inventering om fornlämningar berörs vid kommande 
utbyggnader.
• Ett klargörande om gällande vattendom för området är aktuell.
• Komplettering av miljökonsekvensbeskrivning till ansökan 
om vattenverksamhet med avseende på hamnområdets 
utvidgning samt förtydligande av vattenskyddsområdet och dess 
skyddsföreskrifter.

På kvällen samma dag träffades ca 20 st deltagare i Framtids-
gruppen för att diskutera kommunledningens redovisning. 
Den allmänna meningen var att kommunens sätt att lyssna på och 
ta till sig Immelnbornas synpunkter var positivt och med en bra 
dialog.
Vi lämnade några återstående synpunkter för att få ett ännu 
bättre resultat.

2008-06-18. Kommunfullmäktige antog detaljplanen för 
Immelns hamnplan.

2008-11-04. Vid Framtidsgruppens möte gjordes följande 
noteringar.
Lägesrapport inhämtade från berörda företag, föreningar och 
entreprenörer i Immelnviken:
Tasso Kantzidis på Caliva AB rapporterade att byggplaner och 
projektering framskrider enligt planerna. Möjligen kunde 
bankkrisen påverka intresset från intresserade kunder men 
inte i någon nämnvärd omfattning just nu. Man räknar med 
byggstart 1 mars och tills dess måste området vara färdigställt 
för byggnation. D v s tennisbanan och kanotcentret fl yttat samt 
vatten, avlopp och el framdraget.
Kapten Janne Hedberg på Immelns Turisttrafi k AB menade att 
kommande byggen inte påverkade Immelnbåtens verksamhet i 
någon större omfattning. Han behåller sin angöringsplats som 
tidigare och räknar med att parkering för resenärer och bussar 
kommer att vara användbar under kommande säsong. Hedberg 
vill även ha en översyn av vattennivåer och vattenregleringen av 
sjön. Vattenståndet har i år varit väldigt lågt och detta har skapat 
problem för Immelnbåten vid passage i de båda sunden norr om 
byn.
Bengt-Olle Persson på Immelns Kanotcenter säger att man 
är inställd på att fl ytta sin verksamhet intill kanalen enligt 
detaljplanen. Han måste dock vara på plats och installerad till 
kommande kanotsäsong. Kommunen har haft förberedande 
kontakter och han väntar på närmare planer och besked. För 
att en fl ytt ska vara möjlig måste grundförhållanden vara klara, 
kanalen utgrävd och kantsatt, vassviken muddrad och rensad 
samt all ledningsförläggning inkopplad.
Maria Nilsson på Immelns Camping & Vandrarhem informerade 
att årets säsong varit bra. Man hade många gäster på både 

kiosken, serveringen, vandrarhemmet och campingen. Hon 
påpekade dock att de nuvarande lokalerna ej är anpassade 
för nuvarande och ev kommande verksamheter, det behövs en 
ordentlig upprustning för att inte tappa kunder och anseende. 
Kommunen har dock fl aggat för att den kommande försäljningen 
av lokalerna och fastigheten kan komma att skjutas på 
framtiden beroende på den internationella bankkrisen. Detta 
kan enligt Maria påverka verksamheten rejält och ge stora 
negativa konsekvenser för kunder och besökare. Hon ska träffa 
kommunledningen för en ny genomgång av förutsättningarna.
Ron Pearson som företräder Tennisklubben menar att man är 
införstådda med den kommande fl ytten av verksamheten. Men 
man vill ha kontakt med någon ansvarig inom kommunen och 
vill att fl ytten är genomförd i sin helhet till kommande säsong. 
klubbens kontaktperson är Yngve Ohlsson.

Framtidsgruppen är oroad av att en stor del av hösten har 
förfl utit utan att varken några aktiviteter, detaljprojektering 
eller ens planering av aktiviteter är utförd i tid eller resurser. 
Kommunen verkar dessutom sakna ansvarig projektledning.

Aktiviteter som vi anser bör vara klarställda till 1 mars är:
• Muddring och kantsättning av kanalen.
• Muddring och rensning av vassviken.
• Grundläggning och ledningar till ny placering av kanotcenter.
• Flyttning av kanotcenter.
• Rivning av tennisbanan med bollplank, förråd och 
basketanläggning.

Aktiviteter som vi anser bör vara klarställda till kommande säsong 
dvs. senast 1 maj.
• Anläggning av ny väg till tennisbanan och båtrampen.
• Anläggning av ny tennisbana med bollplank, förråd och 
basketanläggning.
• Renovering av iläggningsplats av båtar.
• Anläggning av båttrailer-parkering.
• Anpassning av byvägar och anläggning av trottoarer och 
cykelvägar.
(Anpassning till Gyviksområdet)

Aktiviteter som vi anser bör utföras snarast.
• Försäljning av kiosk, camping och vandrarhem. För att 
möjliggöra en nödvändig upprustning och anpassning till 
nuvarande och kommande behov. (För att inte förlora ytterligare 
en säsong och därmed besökare och kunder.)
• Förprojektering och lokalisering av dagis och förskola i Immeln.

Kommunalrådet Tommy Johansson ger följande svar och 
kommentarer. Det har under hösten varit stora förändringar 
i kommunens förutsättningar att investera i olika projekt. 
Bankkrisen, minskade ekonomiska förutsättningar och budgetar 
samt en förändring av organisationen har bidragit till en viss 
försening av bland annat Immelnprojektet.
”Immeln är ett prioriterat område och kommunens insatser är 
nu i första hand inriktade mot att säkerställa igångsättning 
av byggande av bostäderna. Det innebär att fl ytten av 
Kanotcentralen måste ske innan säsongen börjar. Det innebär 
också att vassviken måste rensas och att tillfarter och VA till 
Kanotcentralen och bostäderna måste säkerställas. En bedömning 
görs fortlöpande när en försäljning av vandrarhem mm kan äga 
rum. En beräkning av vad en tennisbana kommer att kosta pågår 
också”.
Projektering kommer att ske under resans gång och 
projektansvaret kommer att fördelas till olika personer i 
organisationen. Immelns Framtidsgrupp kommer även i 
fortsättningen att få möjlighet att ta del av och ha synpunkter på 
förnyelsen av byn. Tommy Johansson tillägger att detaljplanen 
och avtalet om detaljplanering samt utbyggnad av allmänna och 
gemensamma anläggningar inom Gyvik 1:2 med Immelns Bo och 
Fritid AB kommer att vinna laga kraft 2008-11-20.



2008-12-17 Alf Svensson från Framtidsgruppen. Yngve 
Olsson och Ron Pearson från Immelns Tennisklubb 
träffade Christer Vigren och Henrik Paulin från Östra 
Göinge Kommun. Från detta möte gjordes följande noteringar.
Kommunen har gjort en undersökning av markförhållanden dit 
Kanotcenter är tänkt att fl yttas (den västra kanten av kanalen). 
Denna undersökning visade att marken ej är stabil och kräver en 
omfattande förstärkning för att kunna bebyggas. Kostnaden för 
detta tillsammans med fl ytten av huset kan komma att bli hög. 
Därför pågår diskussioner med Tasso Kazantzidis på Caliva AB 
som skall se om det går att bygga hans hus utan att kanotcenter 
fl yttas. Enligt Tasso så bör det gå med några mindre justeringar 
av tomten. Det fördröjer förmodligen byggstarten något.

Bengt-Olle på Kanotcenter är enligt uppgift nöjd med sitt 
nuvarande läge och slipper ju en besvärlig fl ytt. Då detta liknar 
Framtidsgruppens ursprungliga förslag till detaljplan så ser vi 
bara fördelar med denna lösning. Kanotcenter ligger idag där vi 
ville ha den och området runt kanalen kan bebyggas med mindre 
och sjöbodsliknande hus. Tennisbanan kommer därför inte att 
fl yttas förrän efter den kommande säsongen dvs. till hösten 2009.
Vi i Framtidsgruppen har framfört synpunkter på att vissa 
åtgärder måste till under denna vintern för att fräscha upp 
området så att det kan locka både innevånare, turister och folk 
som vill  bosätta sej i Immeln. Därför kommer kommunen 
under vintern och våren att utföra följande:
• Muddring och kantsättning av kanalen.
• Muddring och rensning av vassviken.
• Dikning och uppfräschning av alkärret på östra sidan.
Detta kommer att utföras av både externa entreprenörer och 
kommunens egen personal. Projektledare för detta fram till 
april månad kommer att vara Christer Vigren och ansvarig 
byggnadsinspektör Henrik Paulin. Man kommer att snarast 
handla upp de entreprenörer som behövs samt ansöka om 
tillstånd av Länsstyrelsen att utföra dessa arbeten i sjön. 
Detaljprojekteringen pågår och Framtidsgruppen kommer att få 
granska detta före byggstart.
Resterande arbeten som kommer att utföras nästa höst 
och vinter:
• Rivning av tennisbanan med bollplank, förråd och 
basketanläggning
• Anläggning av ny väg till tennisbanan och båtrampen.
• Anläggning av ny tennisbana med bollplank, förråd och 
basketanläggning.
• Renovering av iläggningsplats av båtar.
• Anläggning av båttrailer-parkering.
• Anpassning av byvägar och anläggning av trottoarer och 
cykelvägar.
(Anpassning till Gyviksområdet)

Klaus Lange representant för Gyviksprojektet har överlämnat 
ytterligare ett förslag på dagis och förskola i Immeln och vi i 
Framtidsgruppen hoppas givetvis att kommunledningen nappar 
på den idén. Vi kommer att rapportera mera om detta längre 
fram. Försäljningen av Kiosk, camping och vandrarhem pågår 
och man betonar från kommunledningen att man inte behöver 
välja högsta budet i pengar utan det bud som innehåller bästa 
förslaget med planer för framtiden och ekonomisk stabilitet.

2009-01-13. Alf Svensson och Arne Palm från 
Framtidsgruppen och Yngve Olsson och Ron Pearson 
från Immelns Tennisklubb träffade Christer Vigren, 
Monika Eriksson och Erik Lidberg från kommunen.  
Vigren redogjorde för läget med de ingående arbetena. 

Muddring och kantsättning av är fördröjd på grund av det skall 
anmälas till eller godkännas av Länsstyrelsen och detta tar tid.
Muddring och rensning av vassviken är även fördröjd av samma 
skäl.

Kanotcenter kommer ej att fl yttas och detta kräver en ändring av 
detaljplanen.
Byggområdet för bostäder vid tennisbanan måste projekteras om 
och i förlängningen kräver detta en ändring av detaljplanen.
Tennisplanen fl yttas först till hösten då detta ej hinns med till 
kommande säsong och förmodligen kommer att bli dyrt.
Parkeringen fl yttas närmare kanalen för att ge plats åt 
förändringarna inom bostadsområdet.
Försäljningen av kiosk, camping och vandrarhem pågår och 
kommer förmodligen att avgöras inom kort.

Vi i gruppen från Immeln noterade givetvis att väldigt lite hade 
hänt sedan sist. Vi var kritiska till att parkeringen inkräktade 
på de allmänna ytorna och föreslog att man behåller läget för 
parkeringen och att bostadsområdet får anpassa sej efter detta.

2009-02-24. Alf Svensson och Arne Palm från 
Framtidsgruppen och Yngve Olsson och Ron Pearson 
från Immelns Tennisklubb träffade Christer Vigren 
och Erik Lidberg från kommunen.  Vigren redogjorde 
återigen för läget med de ingående arbetena.

Muddring och kantsättning av kanalen är ännu fördröjd på grund 
av att det skall anmälas till eller godkännas av Länsstyrelsen och 
detta tar tid. Eventuellt kan en upprensning att ske tills vidare.
Muddring och rensning av vassviken. Se ovan.
Länsstyrelsen godkänner inte att kärret vid östra sidan av 
området fylls upp och restaureras. Detta beroende på en 
naturvärdesbedömning från 2003 där ”sumpskogen bör bevaras 
med nuvarande struktur av trädbevuxet kärr”.
Tennisbanan kommer ej att fl yttas och detta kräver en ändring av 
detaljplanen.
Bostadsområdet projekteras med hänsyn till att både kanotcenter 
och tennisbanan stannar kvar som tidigare.
Vägen ut på området stannar kvar i befi ntligt läge längs med 
kanalen och fl yttas ej ut till kärrkanten vid östra sidan.
Parkeringen fl yttas ej enligt förslag från förra mötet utan följer 
detaljplanen.
Försäljningen av kiosk, camping och vandrarhem pågår 
fortfarande när det kommer att avgöras vet man inte.

Vi som representerade Framtidsgruppen och Tennis-
klubben reagerade på de nya uppgifterna med både 
förvåning och oro. 
En naturvärdesbedömning från 2003 som dessutom vid närmare 
påseende inte alls redovisar hur området ser ut idag. Den måste 
naturligtvis göras om och göras rätt. 
Vägen bör naturligtvis läggas som detaljplanen föreskriver av 
hänsyn till de barn och människor som kommer att fi nnas inom 
området och till trafi ksituationen i hela byn.
Vi avslutade mötet med att förklara att vi förväntade oss en skiss 
med de nya idéerna om hur området ska disponeras. Denna skiss 
ska innehålla realistiska förslag, förankrade med de politiska 
beslutsfattarna, som vi kan diskutera med Immelnborna. Om 
detta inte sker snarast så kan vi inte längre delta i kommunens 
hantering av Immelnviken. Vi kan inte ta ansvar för något som vi 
inte kan påverka eller är delaktiga i. 

2009-03-02. Inga skisser har redovisats.

2009-03-11. Kommunstyrelsen beslutade idag att anvisa 2009-03-11. Kommunstyrelsen beslutade idag att anvisa 2009-03-11. Kommunstyrelsen beslutade idag att
ca 0,6 miljoner kronor till upprensning av kanalen och vassviken. 
Med start i april. 
Man kommer att ta upp diskussioner med Caliva AB om det går 
att ta hänsyn till detta vid byggandet av hus på deras område. 
Tennisbanan och kanotcenter blir kvar på sina platser och 
detta ändras i detaljplanen. Naturvärdesbedömningen för 
kärret på östra sidan görs om efter verkligheten idag och 
därmed kan området snyggas upp och vägen anläggas enligt 



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

nuvarande detaljplan. Försäljningen av kiosken, campingen och 
vandrarhemmet är avgjord men vem som är den nya ägaren 
kommer inte att offentliggöras förrän kontraktet är underskrivet. 
Detta kommer att göras vecka 12.

Framtidsgruppens kommentarer till Bygdeföreningens 
årsmöte 2009
Många invånare och intressenter väntar på kommunens åtgärder 
och hoppas på att projekt och idéer ska kunna utvecklas i Immeln. 
Den detaljplan som tog oss fem år att diskutera fram med 
kommunen överlevde inte ens det första spadtaget. En ändring 
tar minst ett halvt år och en vattendom för kanalen och vassviken 
kan ta cirka ett till två år. 
Enligt plan och genomförandebeskrivning för detaljplanen fi nns 
noterat: utgör vattenverksamhet enligt 11 kap 2 § MB krävs 
vattendom vilken söks parallellt med nu aktuellt planförslag. 
Om detta hade blivit gjort enligt kommunens egna beslut så hade 
förmodligen muddringsarbeten kunnat vara i full gång idag. 
Vår uppfattning är att både kanotcenter och tennisbanan kan bli 
kvar på sina nuvarande lägen och resten av området projekteras 
enligt den nuvarande planen.

Om nånting ska kunna börja byggas nästa år så krävs en rationell 
hantering av projektet i kommunhuset och det är absolut inget 
som man visat prov på det senaste året. 
Vackra ord blir man som bekant inte fet på ens om man är en 
”stolt göing”.

Alf Svensson, Immelns Framtidsgrupp
Tel 96 309. alf.svensson@c4energi.se

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 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 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 med det bifogade 
inbetalningskortet. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till det nya 
verksamhetsåret!

BYGDEFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2009!
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till Immelns 
Bygdegård söndag den 22 mars kl 17.00!

Dagordning för årsmötet:
§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 två ordinarie ledarmöter för två år. Lars Ove Larsson

har undanbett sig omval.
§8 Val av tre suppleanter för ett år.

§9 Frågor som av enskilda medlemmar väckts på  stadgeenligt  
sätt.

§10 Nedläggning av Musik vid Immeln
§11 Fastställande av årsavgift för nästa år. Styrelsens förslag är 

oförändrat 100/50
§12 Rapport från framtidsgruppen.
§13 Övriga frågor.
§14 Mötet avslutas.

JUBILÉET SOM KOM AV SIG!
Redan i fjor aviserade vi nedläggning av Musik vid Immeln. 
Ett tappert försök att hålla igång projektet gjordes av Ulrika 
Dehlén med fl era. 
Det är tråkigt att Musik vid Immeln, som i år skulle fi rat 30-års 
jubiléum, inte kan fortsätta, men en ny förlust för arrangemanget 
och svårigheter att få fram någon huvudansvarig gjorde att 
styrelsen för Bygdeföreningen beslöt lägga ner musikfesten för 
gott.
Bygdeföreningen vill tacka alla för de insatser som gjorts under 
åren.
Vi har alla våra personliga highlights. Själv minns jag särskilt 
året då Owe Törnqvist var här, han försvann med den 
utlånade rekvisitan – en fl aska rödvin, vinkorg, duk och ett par 
långkalsonger han lånat av Ingemar Nilsson. På scenen höll denna 
oldtimer verkligen igång och bjöd oss på otaliga extranummer.
Peps Persson och Blodsbandet var en annan  favorit med 
publikrekord och kanonväder. Vädrets makter var dock inte 
alltid med oss. Mer än en gång har det blåst så kraftigt att 
presenningarna över marknadsstånden velat ge sig av och 
besökare och funktionärer gjort tappert arbete med att med 
hjälp av silvertejp och ”säckaband” hindra stånden att gå till 
väders. 
Än en gång, Stort tack till alla som gjorde Musik vid 
Immeln till ”Skånes trevligaste musikfest”!

Lars Ove Larsson

MYSIG STÄDDAG I BYGDE-
GÅRDEN SÖNDAG 19 APRIL
En trevlig vårtradition är vårstädningen 
i Bygdegården. Vi träffas för att kratta löv, 
sopa, putsa, torka, svabba m m. 
Kom en, två, fem timmar eller kanske 

hela dagen. Din insats behövs!
Vi ses mellan kl 10 och 16 söndagen den 19 april. 
Bygdeföreningen bjuder förstås på fi ka och 
förhoppningsvis kan vi avnjuta den i solskenet! 
Om du vet att du kommer är det bra om du ringer och 
meddelar detta till Ingela Svensson, 96 309, så hon vet hur mycket 
bröd m m hon behöver fi xa. 
VÄLKOMMEN och ta gärna med en kratta eller liknande!

Boka Bygdegården
Bokar gör du tills vidare hos Yngve Olsson tel 044-96 301.
Kostnad: 50 kr/timmen de 6 första timmarna. 
Mer än 6 timmar 600 kr. 
Per dygn: 60 kr/övernattande gäst dock minst 600 kr.

Mer i Bygdegården:
POWERYOGA torsdagar kl 19
TRÄNING www.halsokompaniet.nu
BARNKÖR onsdagar kl 17.30


