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Just nu

289 73 IMMELN
Smaka på det – det känns väl bra!
Från den 7 mars 2011 har vi eget postnummer, och övergången
lär inte bli svår!
Från nu och framåt får vi fira vår egen ”nationaldag” den 7 mars.
Kanske ska vi ha vår egen bakelse eller ännu hellre en byfest varje
år. Det finns sämre skäl att fira!
Nils-Henrik

NYA PROJEKTIDÉERNA:
Vandringsleder
En förstudie pågår om rösade vandringsleder med kulturinslag
kring Immeln. Vi undersöker intresset från markägare för att höra
deras synpunkter. I första hand väljer vi ut en ett par leder för att
få kunskap om hur vi kan gå vidare.
I nästa steg så presenteras detta och vi får besked om hur vi kan
gå vidare.
Olle & Kjell

Cykelled
Sibbhult-Hjärsås-Immeln-Sibbhult
Sibbhults IF och Hjärsås/Värestorps IF har tillsammans med en rad
olika berörda föreningar, bl a Immelns Bygdeförening, arbetat
med en förundersökning för att hitta möjligheter till cykelled
mellan byarna. Nu har man kommit så långt att det är tid att söka
bidrag hos Leader för att finansiera det hela.
Leden ska i så fall gå vid sidan om alla bilvägar, bl a på gamla
”Rya-vägen”, och passerar en rad sevärdheter.
Just cykelleder, och för den delen vandringsleder också, känns
som ett viktigt inslag i den framtida besöksnäringen.
Nils-Henrik

BOULEANSVARIG SÖKES!
Vi har fått en boulebana och nu söker vi en ansvarig för boulesektionen, inget tungt ansvar!
Anmäl intresset till någon i styrelsen eller Nils-Henrik.

Studiecirkeln Immelns Historia
blev övertecknad
Kursen startade den 3 mars med många deltagare. Den blev
övertecknad ganska tidigt, men vi har försökt att hitta lösningar

för alla som vill vara med.
Det är Rosie Hennig som leder cirkeln tillsammans med Gösta
Nilsson. En slutprodukt kan vara en liten bok eller häfte om
Immeln och dess rika historia. Det finns mycket material att
hämta från, inte minst människor som har väldigt mycket att
berätta. Förmodligen kommer det finnas behov av att fortsätta
flera terminer till.
Nils-Henrik

PRÄSTENS Ö OCH MJÄRA NABBE
Kulturarrangemang i regi av
Studieförbundet Vuxenskolan
tillsammans med Bygdeföreningen
Föredrag och bildvisning av Eric och Birgitta Lilius. Ruinen av en
gammal backstuga vid sjön Immeln inspirerade paret Lilius till
forskning om släkten och bygden. Den spännande historien blev
en bok med underbara berättelser och vackra illustrationer.
Boka in kl 19 den 14 april i Bygdegården. Vuxenskolan vill
gärna ha in föranmälningar för att planera in den förtäring
som ska ingå. Anmäl på tel nr 044-40518 eller e-post
osby-o.goinge@sv.se
Nils-Henrik

FRAMTIDSGRUPPEN
INFORMERAR
Efter kontakter med tekniske chefen Kenneth Liedman och
byggnadsinspektören Anders Emgård på kommunen under
vintern kan Framtidgruppen redovisa följande.
Kommunchefen bedömer att det inte för tillfället behövs några
nya politiska beslut för att arbeta vidare med åtgärder i Immelns
hamnområde. Det innebär att den inriktning och planering som
vi informerade om på vårt möte den 21 oktober är det vi kommer
att arbeta vidare med. Det innebär att man tills man tillsvidare
avvaktar med att söka vattendom för utbyggnad vid kanalen för
affärs- och restaurangverksamhet och istället inriktar sig på att
göra vid p-platser och söka exploatör för den del i sydväst som
kan bebyggas med bostäder.
Gatuchef tar fram kostnader för p-platser och går upp till ks och
begär pengar till genomförande under 2011.
De uppgifter kommunen närmast arbetar med enligt Kenneth
Liedman är:
• Gyvik. Vi håller på att förhandla med Immelns Bo & Fritid om
va-ledningar till Gyviksområdet. Vår planering är att komma
igång med jobbet snarast, för att vara färdiga till sommaren. Vi
vill lägga ledningar genom campingområdet före deras säsong. Vi
väntar nu på besked från Klaus & Co.
• Vi har gått fram med en skrivelse till kommunstyrelsen om
framtiden för hamnområdet. Vår begäran är att först få pengar
till att iordningsställa p-platser enligt plan. Jag hoppas vi får
pengar till detta så att vi kan göra vid p-platser under 2011.
Kommunchefen har i uppdrag att jobba med exploatering av det
område som är avsett för bostäder.
• Jag har preliminärbokat en entreprenör för vassklippning. De
säger att den bör göras när växtsäsongen är igång - från maj och
framåt. Vi ska ansöka om undantag från strandskydd för detta,
vilket krävs enligt Länsstyrelsen.
• Vi har beställt fler bänkar till hamnområdet. De kommer att
sättas ut till våren.
• Röjningsåtgärder i övrigt planeras.
• Allmän uppsnyggning ska ske till våren.
• Jag kommer att tala med byggnadsinspektören om lov att få
fylla ut för breddning av uppläggningsplats för båtar och p-plats
för bilar med trailer. Får vi lov för detta ska vi göra det till våren.

• Brygga vid kanotcenter ska kompletteras till våren.
Byggnadsinspektören Anders Emgård ställde frågan om
Framtidsgruppens synpunkter angående Immelns Campings
planer på att sätta upp en minigolfbana vid strandkanten mellan
Immelnbåten och beachvolleyplanen. Denna skall enligt uppgift
vara flyttbar och lätt att sätta upp och förändra. Jag svarade
såhär: Vi har diskuterat frågan i Framtidsgruppen och även
med några företagare i Immeln. Alla har varit positiva till den
föreslagna minigolfbanan under förutsättning att den anläggs
och sköts på ett bra sätt och inte hindrar framkomligheten.
En dåligt underhållen anläggning kan se väldigt tråkigt ut och
denna kommer ju att finnas där mycket folk rör sej. Men en snygg
och prydlig minigolfbana som inte hindrar framkomligheten ser
vi som ett positivt och trevligt inslag på campingområdet.
Utvalda delar av skrivelsen till kommunstyrelsen angående
Immelns hamnområde ser ut så här:
Ärendet
Immelns hamnområde kan ses som ett område för friluftsliv
och rekreation med begränsade markområden för bebyggelse.
Enligt gällande plan upplåts en del markområden för olika
typer av bebyggelse och anläggningar. Mark för restaurangoch cafébyggnader är definierade i anslutning till kanalen.
En intention är att rensa befintlig kanal och att restaurera
hamnanläggningen.
Genomförda markundersökningar visar att grundförhållandena
är dåliga över hela den östra delen av planområdet, det vill
säga området öster om kanalen, eftersom uppfyllning skett på
organisk jord. Den organiska jorden har troligen inte satt sig
färdigt, för den nu överliggande fyllningen, varför fortsatta
mindre sättningar kommer att fortgå även utan påförande av
ny last. Det krävs omfattande förstärkningsåtgärder som pålning
eller urgrävning och återfyllning för eventuell byggnation.
För att kunna bygga hamn i den befintliga kanalen och renovera
befintlig hamnpir krävs vattendom. En ansökan om vattendom
kräver i sin tur att ritningsmaterial som visar hur utformningarna
av de konstruktioner som krävs för hamnen och piren tas
fram. En uppskattning visar på att vattendomsförfarande inkl
utredning och projektering kostar i storleksordningen 1 milj
kr. Vattendomsförfarande tar sannolikt 2-3 år. Om vattendom
erhålls kan bygg- och anläggningsarbeten enligt vattendomen
genomföras. Dessa blir dock kostsamma då det handlar om
arbeten i vatten och dåliga grundförhållande runt hamnen.
En byggnation av restaurang / café i hamnområdet
måste samordnas med hamnutbyggnaden för att klara
grundläggningen.
Det kan bedömas tveksamt om det finns kommersiella
förutsättningar för att driva café- och/eller restaurangverksamhet
i hamnområdet intill kanalen med de bygg- och
anläggningskostnader som blir aktuella. I avvaktan på mera
omfattande åtgärder i Immelns hamnområde kan planerade
parkeringsplatser iordningsställas och hårdbeläggas. Tillstånd
för vasshuggning bör sökas och vasshuggning genomföras
för att göra vikarna mer tillgängliga och det kan i samverkan
med Immelns Bygdeförening planeras och genomföras
röjningsarbeten och allmän uppsnyggning. Samverkan med
Immelns Bygdeförening kan utvecklas för att gemensamt initiera
mindre förbättringsprojekt.
I den del av planområdet som ligger närmast väg 2056, det vill
säga sydväst om Immelns Kanotcenter, är markförhållandena
bra och mer lämpliga för byggnation. Området är planlagt för
bostäder och kan bebyggas med allt från fristående villor till
radhus eller marklägenheter i ett plan.
Framtidsgruppen, Alf 15/2

Översiktsplanen och Immeln

Valborgsmässoafton vid båthamnen

Under 2011 kommer arbetet med översiktsplanen för Östra
Göinge kommun att pågå. Medborgardialoger, samråd i olika
former och slutligen utställning innan man fattar beslut någon
gång i början av 2012.

Facklorna börjar säljas vid kiosken kl 19.30
Fackeltåget går från kiosken kl 20.00
Underhållning kl 21.00
Fyrverkeri kl 21.45
OBS! Ca tider. Det blir också försäljning av grillad korv, kaffe och
kakor. Chokladhjul och lotterförsäljning. Arr Hjärsås/Värestorps IF.

Det är faktiskt på tiden att en ny översiktsplanen görs. Egentligen
ska man se över den ofta, minst var 4:e år. Nu är det snart 20 år
sedan sist.
Översiktsplanen ska vara det styrdokument som berättar
hur kommunen vill förvalta och utveckla byarna och
landsbygden på lång sikt. Den ska berätta var vi kan bygga,
hur kommunikationerna ska utvecklas (kollektiv, bil och
bredband), om arbete och service och om miljöhänsyn. En viktig
utgångspunkt är Hållbar utveckling – d v s starka hänsyn ska tas
till hälsa, ekonomi och miljö.
Varje by ska identifiera sina mötesplatser och sin egen identitet.
Centrumförnyelse av byarna är viktigt, och ska man bygga nytt
är förtätning av bebyggelse prioriterat. Men allra viktigast är
kommunikationerna. De ses som nyckeln till utvecklingen.
För Immeln ligger en översyn av ”centrumförnyelse” runt 2014.
Gyviksområdet är i fokus för utveckling av Immeln och den
hoppas kommunen mycket på. När det gäller kommunikationer
talar man allt mer om busstrafik till Arkelstorp (vi har närmre
dit och kommungränser är inte längre heliga) för att öka
möjligheterna att pendla till arbete och service. Därifrån är det ju
ganska tät trafik till Kristianstad.
Dessutom är Immeln en av de mest intressanta orterna för
utveckling av besöksnäringen. Men det visste vi ju redan.
Nils-Henrik
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Mer som händer:

STENRUNDAN OCH STENMUSÉET
Stengruppen, Immelns Bygdeförening tel 0733-14 45 76 eller
96 045. Mejl svartgranit@immeln.info. www.immeln.info.

HYR BYGDEGÅRDEN
Bokar gör du nu hos Maria (känd från kiosken) tel 0708-59 33 23.
Hyra: 50 kr/timmen de 6 första timmarna. Mer än 6 timmar 600 kr.
Per dygn: 60 kr/övernattande gäst dock minst 600 kr.

NYHET! PAINTBALL VID
BYGDEGÅRDEN
Vill du prova paintball? Samla ihop ett gäng och kontakta Göinge
Paintball tel 0722-53 27 47 eller se www.goingepaintball.se
Varför inte en heldag med t ex kanot, paintball och Grillkåtan.

Kiosk, camping och vandrarhem

Naturrutan

Kiosken öppnar långfredagen den 22 april.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 96 417.

Immelns Kanotcenter
Öppet 9-18 15 juni-15 augusti. Resten av året enligt avtal
NYHET för i år är cykeluthyrning!
Hemsidan länkad från www.immeln.info. NYTT TEL 96 100.

M/S Immeln
Ca 2 maj-31 augusti. Mån-fre 12-14.30, lörd-sön 13-15.30
OBS! Midsommarafton ingen tur. Förhandsboka.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 96 040.
Foto Olle Hjelm

Färsk fisk hem till dörren

ÖSTRA GÖINGES KOMMUNFÅGEL
FISKGJUSE
Den senaste inventeringen påvisar säker häckning i större
omfattning i nordöstra halvan av landskapet. Det är glädjande.
Utvecklingen har alltså varit positiv och än så länge verkar
situationen vara stabilare hos oss än i övriga delar av Sverige.
Det finns alltså goda skäl för Östra Göinge att vårda de
Fiskgjusepar som återvänder till oss under kommande somrar.
Utdrag rapport från Skånes Ornitologiska förening
Samt tidskriften ANSER

”Fiskebilen” kommer varje onsdag. Ronnie Broberg har
även bl a nybakade stenugnsgrova, mejerivaror, lite frukt och
konserver. Ring 0705-57 40 77 om ni vill beställa något eller be
honom stanna till.

Grillkåtan på Ljungkullastigen
Ett annorlunda ställe utan IT och el där ni kopplar av några
timmar i lyktans sken. Öppet vinter som sommar, vår som höst.
Grillpaket kan beställas eller medtag egen matsäck. I kåtan finns
plats för 10-12 pers. www.kgmedia.se/katan. Tel 96 181.

Tennisklubben och tennisbanan
Bokning av tennistider Immelns Kanotcenter tel 96 100.

Foto Olle Hjelm

Våren på gång.
Vintern håller sitt grepp med
kyla och fortarande snö i
skogarna.
Flöde i bäckarna
öka efterhand som
avsmältningen sker.
Olle & Kjell

Träning för alla
Box-Fit for Fight, Freepowerdance, Zumba, Cirkel FYS i Hjärsås.
Mer info www.halsokompaniet.nu. Tel Kerstin 0734-03 09 10.

Fotboll
HJVIF i Värestorp. Från knattelag till A-lag. Kansli tel 650 02.

INBJUDAN TILL BYAKAMPEN
I IMMELN 21 MAJ 2011!
Förra årets Byakamp blev lyckad och det är nu dags att anmäla
sig till Byakampen 2011. Byakampen ska vara en trevlig
tillställning för boende i Immeln (Dönaberga och Värestorp
inräknat) och verka för att dels vara en trevlig dag med roliga
aktiviteter samt öka sammanhållningen i byn.
Byakampen 2011 är planerad den 21 maj
Så, ni som är sugna på att medverka skriv ner er
anmälan med följande information:
• Lagnamn
• Lagledare med telefon samt mejl
• Lagmedlemmar
Lägg er laganmälan med anmälningsavgift (300 kr per lag) i
Jon Larssons postlåda på Ljungkullastigen 12.
Ett lag ska vara minst 6 personer där minst 2 personer är av
motsatt kön. Minst 50% av lagmedlemmarna måste vara från
byn.

Foto Emelie Torndahl

Årets grenar kommer att bli volleyboll, straffar (fotboll),
kubb och det kommer att avslutas med stafett.
Korv kommer finnas till försäljning.

Sista anmälningsdag är den 23 april!
Först till kvarn!
Hoppas alla har sett fram emot detta lika mycket som vi!
Vid frågor hör av er till byakampen@gmail.com eller ring Böna
0709-77 26 91 eller Axel 0732-32 19 61 eller Jon 0709-69 25 95.
Byakampen finns också på Facebook.

Foto Emelie Torndahl

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE
20 MARS KL 17
I BYGDEGÅRDEN
DAGORDNING FÖR IMMELNS BYGDEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2011
§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 styrelseledamöter på två år.
Avgående: Yngve Olsson + 1 vakant
§8. Val av tre suppleanter på ett år.
Avgående: Per-Eric Persson, Kjell Nilsson + 1 vakant
§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. Rapport från Framtidsgruppen
§14. Övriga frågor
§15. Mötet avslutas

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 pg 913824-9.
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Lars Gustafsson från Immeln har byggt isjakt
Byggbeskrivning hittade han på nätet och med hjälp av ett vindsurfingssegel byggde han farkosten. I söndags var Lars ute och
provskörde och isen är fin men vinden kunde vara lite starkare.
Ett härligt sätt att utnyttja möjligheterna när man bor som vi gör
här i Immeln.
Kjell Nilsson

VILL DU ANNONSERA I BYABLADET?
Immelns Byablad ges ut i ca 310 ex. Sommar ca 360 ex.
Det delas ut från Värestorp till Dönaberga. Ring 044-96 167.

Foto Kjell Nilsson
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