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• Vad som ska hända:

IMMELNS TENNISSKOLA 2010
TISDAG 6 JULI OCH ONSDAG 7 JULI 
Immelns Tennisklubb anordnar tennisskola för barn och 
ungdomar i sommar!
Förmiddagar kl 9-11 för barn t o m 9 år.
Eftermiddagar kl 13-15 för ungdomar 10 år och uppåt.
Anmälan till Ann-Sofi e Knutsson tel 070-246 18 13.

BYAKAMPEN DEN 4 SEPTEMBER
Vi är några stycken i byn, som tyckte att Byakampen var ett 
mycket roligt arrangemang. Därför har vi bestämt oss för att dra 
igång detta igen. 
Datumen är redan satt! 4/9 ev även den 5/9. 
Platsen är GIVEN.

Anmäl er snarast.

Kort info kommer att sättas upp på anslagstavlorna i byn 
+ delas ut i förhoppningsvis alla brevlådor.
Frågor kan även mejlas till byakampen@gmail.com
Frågor besvaras efter bästa förmåga också av
Axel 0732-32 19 61 och Böna 0709-77 26 91

Värme	värme...
I skrivande stund, den 30 juni, 
verkar hela Immeln njuta av 
sommarvärmen, sol och lagom 
blåst! Badplatsen fylls åter och 
fågelkvitter, trädsus och 
barnskratt får själen att le.
Sommaren känns så här i början 
lika hoppfullt oändlig som den 
långa snöfyllda vintern vi fi ck.. 
med brutna snöskyffl ar och 
glada skidåkare.
Där isen en gång låg simmar 
nu åter turister, naturister och 
kanotister i solglittret.
Det händer en del annat också... 

Ulrika Dehlén, redaktör

NU FÅR VI EGET POSTNUMMER
Bygdeföreningens ansökan om eget postnummer för Immeln har 
nu beviljats.
Från 7 mars 2011 kan vi ange Immeln som postort,  vilket vi som 
bor i byn och inte minst företagen velat länge.  

NYMÅLAT SKA DET BLI
Bygdegården kommer att målas utvändigt under hösten 2010.

• Vad som händer:

FRAMTIDSGRUPPEN ÄR VI ALLA 
Framtidsgruppen har under många år varit en underavdelning till 
Immelns Bygdeförening för att utveckla byns och dess invånares 
intressen och har nu övergått till Bygdeföreningens styrelse igen. 
Den har bl a arbetat mycket med detaljplanen.

Andra frågor står i första hand nu. Men öppenheten för att 
kunna påverka, utan att vara i styrelsen, mellan årsmötena ska 
kvarstå genom öppna möten då och då.  

FOTO OLLE HJÄLM



• Vad som har hänt:

ÅRSMÖTET 14 MARS I BYGDEGÅRDEN
Nyvalda ordinarie styrelseledamöter i Immelns Bygdeförening är 
Karin Grönvall och Nils-Henrik Johnsson. Janne Josterud och Arne 
Palm blev omvalda. Som suppleanter ser vi Kenneth Augustsson, 
Per-Erik Persson och Kjell Nilsson. 

Camilla Edfast och Jan Eriksson fortsätter som revisorer. 
Valberedningen är Jan Eriksson, Gerd Olli och Lasse Larsson. 
Ta gärna kontakt med någon av dem i frågor som rör Immeln.

ROLIGT OCH RENT I BYGDEGÅRDEN 
SÖNDAGEN DEN 18 APRIL 
Vårtraditionen vårstädning i Bygdegården var välbefolkad och 
trevlig och med god frukost! Det var bra väder och alldeles 
utmärkt humör!

GÖKOTTAN LÖRDAGEN DEN 29 MAJ
Tidigt lördag morgon den 29 maj samlades ca 25 Immelnbor  vid 
båthamnen med medhavd kaffekorg och glatt humör. Gösta 
Nilsson lotsade oss med hjälp av sin enorma kunskap om Immeln 
och en tipsrunda runt det gamla Immeln. Byggnader, händelser 
och personer från 1920, 30 och 40-talet kom i fokus genom 
Göstas trevliga och rika berättelser.
Solen trotsade de mörka molnen och sken i kapp med oss. Hela 
morgonen var fantastisk. 
Tack Gösta för en oförglömlig Gökotta!
Immelns Bygdeförening

HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTGÄRDEN 
VID KIOSKEN
I förra Byabladet stod det om 4 års diskussioner med 
Vägverket som äntligen resulterat i avsmalning av vägen vid 
övergångsstället vid kiosken och rekommenderad hastighet 
30 km/tim. Som boende intill tycker jag att det verkar hålla i sig 
även nu när turistsäsongen är igång. Jag tror fortfarande att alla 
bilar som saktar in är besökare till mig.

BUDGETNERSKÄRNINGARNA 
AV KOMMUNALA BIDRAG
De planerade budgetnedskärningarna av kommunala bidrag blev 
det inte något nämnvärt av detta året för Bygdeföreningen. 

Full rulle 
hos Kjell!
Hornuggleunge 
ramlade ner i 
farten.

Ugglor i mossen?
Inte helt sant men på Ljungkullastigen 13 i Immeln.

Utanför vårt hus står en stor gran där skator har byggt fl era bon, 
så även i vår.
Helt plötsligt i slutet av april blev det ett himla liv, skatorna höll 
på att kraxa när det var mörkt vilket inte brukar vara vanligt, 
varför vi förstod att det inte stod rätt till.
Dom höll hela tiden på att angripa något och vid ett tillfälle såg 
jag en mörk fi gur som fl ög iväg.
Jag förstod snart att det var en uggla, men ugglor brukar väl  inte 
bygga  i gamla skatbon?
Kattuggla har jag både sett och hört men detta var något annat, 
snart såg jag att den hade tofsar på huvudet och förstod då att 
det var en hornuggla. Efter att studerat  min fågelbok fi ck jag 
det bekräftat. Hornugglan är den enda uggla som bygger i gamla 
skat och kråkbon.
 Tiden går och vi börjar att se ugglan dagtid sittande på en gren 
hela dagen och studera oss när vi rör oss i trädgården.
Jag satte upp min tubkikare i trädgården så andra också fi ck se 
den nya hyresgästen.
Skatorna håller hela tiden på att angripa de förfärliga gästerna 
som har fl yttat in i deras gran.
Efter några veckor får vi se några gråa knyten som kommer fram 
och sitter på olika ställen i granen.
Jag kan räkna till 5 st ungar.
Skatorna är helt förtvivlade och får ingen ro att sätta bo.
Vid något tillfälle kommer en ringduva med en pinne i munnen 
och slår sig ner i det understa skatboet och vi förstår inget.
Nämnas kan att en bit ner sitter en holk där blåmesar har sitt bo.
Nu har det plötsligt blivet ett fl erfamiljshus i vår gran.

Vid ett tillfälle kommer vår granne förbi och hör ett himla liv 
nere på marken och ser att skatorna håller på att angripa en 
uggleunge som ramlat ner.
Jag tar genast på mig handskar och med hjälp av en stege sätter 
tillbaka ungen i granen.

Hornugglehonan sitter hela dagen helt still ända tills det börjar 
mörkna då helt plötsligt dyker maken upp och nattens jakt kan 
börja.
Vi hör ungarnas rop på mat hela natten ända tills det ljusnar 
då lägger sig lugnet bortsett från skatorna jagande de stackars 
ungarna.
Tiden går och vi förstår att ungarna fl yger ut i skogen vi hör 
ljudet allt svagare och svagare.
På något sätt har skatorna trots allt lyckats få fram en kull ungar 
för nu ser vi skatungar överallt som vill ha mat.
Ringduvan håller fortfarande på att fl yga till granen men några 
ungar har vi inte sett till.

Så var det med ugglor i mossen.

Text och bild Kjell på Ljungkullastigen



Morgon tur på Immeln den 29 juni
Förmiddagens väder inspirerar till en tur på sjön som ligger 
glittrande blank. 

Det  blir intressant att se vad dagen har att bjuda på. 

Naturens färger har jämnats ut.
Bokens blad har mörknat så att barrskogen tillsammans bildar en 
jämn grå ridå strandlinje. 

Vid udden där storgäddan brukar fi nnas, på en stor sten ligger på 
sitt enkla rede fi skmåsen ruvande på 2 st ägg.

Vid stranden vippar den lilla sädesärlan, där fl yger ytterligare en 
karaktärsfågel, drillsnäppan väl kamofl erad med sin gråvita dräkt.

Vid paddlingen i höjd med Ekön, såg jag en Storlom med de vita 
strimmorna på halsen, vi kom ganska nära varann men hon var 
snabb att dyka innan jag fi ck kameran i fotoläge. 
Men det är upplevelsen som är det fi na.

Vid min fi kapaus tar jag en liten promenad i den magra marken  
rik på olika moss- och lavaarter men också några blommor som 
Ekorrbär, Skogskovall, Skogsstjärna m fl . 

Vid stranden växer porsen som gärna danskarna plockar med sig 
hem.

Jag har inte mött en farkost på hela förmiddagen. På vägen 
blåser det kraftigt så jag får hålla mot sydan för att inte driva 
iväg.

När jag är nästan hemma möts jag av välkomstkommittén som 
hälsar med årets unge.

– Vi klarade detta ÅRET också.
SKÄGGDOPPINGARNA.

Text och bild Olle Hjälm

• Mer som händer:

MUSIK VID IMMELN 7 AUGUSTI
Hjärsås/Värestorps IF nya övertagande av Musik vid Immeln 
fortsätter även i år. En vecka tidigare än traditionellt ser och hör 
vi bl a Eric Saade, bröderna Rongedal och Bandet Dönaberga.

Immelns Kanotcenter 
Öppet till slutet av september alla dagar 9-18. 
www.immelnskanotcenter.se. NYTT TEL 96 100.

Kiosk, camping och vandrarhem
Öppet 9-22 t o m 15 augusti. 
Sedan sön-tors 12-17, fre-lör 12-19.
Kiosken som utökat med ombyggnad och fl er platser för 
matgäster serverar nu även fl er varmrätter. 
Den 7 augusti i samband med Musik vid Immeln blir det 
pubkväll till kl 24.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 96 417.

M/S Immeln
Immelnbåten till ca 31 augusti: 
Mån-fre 12.00-14.30. Lördag, söndag 13.00-15.30. 
Rundtur 120 kr. Sällskap om minst 30 pers 115 kr/ pers. 
Tel 96 040. Endast förhandsbokningar! 

Färsk fi sk hem till dörren
”Fiskebilen” kommer varje onsdag. Bland annat kör han 
Gyviksvägen och Mor Annas väg där han stannar runt 10.30. 
Ronnie Broberg har även nybakade stenugnsgrova, mejerivaror, 
lite frukt och konserver, d v s ett litet minilivs. Ring 070-557 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 fi nns 
plats för 10-12 pers. www.kgmedia.se/katan. Tel 044-96 181.

Tennisklubben och tennisbanan
Vi är stolta över en fantastiskt fi n tennisbana som vi hoppas ska 
utnyttjas fl itigt i sommar. Tennisskola i juli, se sidan 1!
OBS! Bokning av tennistider sker nu genom 
Immelns Kanotcenter tel 96 280. 

Uteträning för alla
Sommarträning varje onsdag i Immeln. Afropowerdance vid 
båthamnen kl 19-20. Alla ”gamla” medlemmar och alla nya är 
hjärtligt välkomna! Sommarträningen pågår till den 11/8.

Sommarkort 200 kr (under 18 år 100 kr). Medlemsavgift för alla 
100 kr (2010). Engångsträning 50 kr (under 18 år 25 kr). 

För mer info se www.halsokompaniet.nu eller ring 
Kerstin 073-403 09 10 eller Malin 0709-66 79 47.

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

Enkätsvar



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

HYR BYGDEGÅRDEN - NYTT NUMMER!
Bokar gör du nu hos Maria i 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.

STENRUNDAN OCH STENMUSÉET
Upptäck den spännande Stenrundan! Nyckel till muséet, karta 
och info hittar du i kiosken hälsar Stengruppen i Immelns 
Bygdeförening. Tel 0733-144576 eller 96 045. 
www.immeln.info. Mejl svartgranit@immeln.info

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 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 pg 913824-9. 

Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till det nya 
verksamhetsåret!

BILDKANONEN I BYGDEGÅRDEN 
UPPHITTAD! 
Nu kan man åter ordna 
storbildskvällar!
Enligt uppgift har den legat i gott förvar...

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.

UPPMANING !
KOM MED  IDÉER OM AKTIVITETER I IMMELN
Immelns Bygdeförening kommer under sensommaren ta fram förslag på aktiviteter och arrangemang 
som är tänkt ska göra byn ännu trevligare att bo och leva i. Aktiviteter för alla åldrar och för alla årstider. 
Det kan vara allt från vandringsleder, boulebana till gemensamma höstfester. Exempel på sådana tidigare 
genomförda idéer är tennisbanan, stenrundan och stenmuseet, byakampen m.m.
Kanske är där något du gått och tänkt på ett tag, som just du vill ska hända i Immeln !

Lämna in dina idéer på enkätsvaret som du hittar längre ner senast den 4 augusti till Kiosken eller Kanotcenter!

Senare i höst ska vi söka pengar från Leader Skånes Ess till förundersökningsprojekt, för att kolla om det är möjligt att genomföra 
idéerna. Arbetsgrupper kommer att tillsättas och du är mycket välkommen att vara med!
Nästa sommar kanske vi har en rad aktivitetsprojekt igång eller rent av genomförda!

Längre ner hittar du ett enkätsvar som du skriver ner dina förslag på. Klipp ut och lämna in!
Den 7 september 19.00 kallar vi till stormöte i Bygdegården där vi redovisar förslagen och bjuder in till 
diskussion om vilka av idéerna vi ska försöka genomföra och i vilken tågordning.

Välkomna med alla era idéer!
Immelns Bygdeförening

ENKÄTSVAR TILL IMMELNS BYGDEFÖRENINGS LEADERPROJEKT
Mina idéer om aktiviteter/arrangemang/anordningar som jag vill ska genomföras i Immeln inom de närmaste åren är följande:

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Namn: .................................................................................................................................................................................................................
Jag vill gärna vara med i någon arbetsgrupp       (kryssa i)
Lämnas till Kiosken eller Kanotcenter senast den 4 augusti
Tack för din medverkan !

Klipp ut!           

!!


