
 Just nu

Städdag i Bygdegården 8 maj
Kom och hjälp oss med vårstädningen i Bygdegården!
Om det är så att du bara har en halvtimme över, så är det ändå 
guld värt. Din insats är viktig!
För alla nyinflyttade är det dessutom en möjlighet att lära känna 
folk i byn!

Bygdeföreningen bjuder på fika. Är det solsken och 
varmt sitter vi naturligtvis ute!
Vi startar kl 10.00.
Välkomna!

Bygdeföreningen

Invigning av Boulebanan
Den 15 maj 10.00 inviger vi boulebanan vid båthamnen 
i Immeln. 
Med kommunens hjälp har vi nu fått en riktig boulebana, 
öppen för alla men i skötsel och vård av Bygdeföreningen. 

Kom ner och prova banan, har du inte spelat tidigare 
så finns chansen nu! Klot finns till utlåning.
Samtidigt tar vi en diskussion om hur vi går vidare med gemen-

samma tider för lek, spel och träning. Tanken är ju att bouleba-
nan blir en del av bygemenskapen.
Vi resonerar också om förutsättningar för att bilda en bouleklubb 
för tävlingsspel i framtiden.
Välkomna!

Bygdeföreningen

Gemensam upphandling 
– ett sätt att spara pengar
Tillsammans kan vi kapa de höga elkostnaderna
Alla känner vi av bördan av de höga elpriserna och samtidigt hur 
små möjligheter vi har att påverka dem – även om vi är aktiva och 
byter elleverantör.
Tillsammans är vi starka och kan påverka på ett helt annat sätt.
Immeln är en lagom stor by för att vi som bor här ska kunna gå 
ihop och göra gemensamma upphandlingar, pressa priserna och 
därmed spara pengar. 
Det kan bli rätt stora pengar, bara vi är tillräckligt många!
Jag fick på årsmötet uppgift att gå ut och fråga om intresset för 
gemensamma upphandlingar.
Detta gäller inte bara el, det finns många områden det kan fung-
era på. Men någonstans måste vi börja och det är kanske här som 
det är lämpligast!
Du som är intresserad av en gemensam upphandling av el:     
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79 000 kr till  
badplatsen! 
Vad tycker du?
Vem gör vad i nya 
styrelsen?

INVIGNING, 
PÅSKJAKT FÖR 
BARNEN, SÄSONGS-
ÖPPNINGAR, 
CYKELUTHYRNING, 
SPARA SMART...

Internationella scouter på 
Camp in camp Immeln

Foto World Scout Jamboree



Skicka en intresseanmälan till nilsh.johnson@bredband.net . Är vi 
tillräckligt många träffas vi i Bygdegården för att diskutera hur vi 
går vidare! (Obs! intresseanmälan är naturligtvis inte bindande)
Senast 15 maj vill jag ha in din intresseanmälan! 

Nils-Henrik

FRAMTIDSGRUPPEN 
INFORMERAR 4/12
Klaus Lange informerar såhär om läget för 
Gyviksprojektet:
 
Vi har redan solgt 3 tomter som skal bebygges her i forsommeren.
Alle de solgte tomter er til helårsboende svenske købere – så det 
tegner godt:
Et ægtepar fra Kristiansstad, et ungt par som jobber på Ikea og 
en familie fra Knislinge.
 
Meget tyder på at det bliver helårsboende der kommet til at være 
de første købere – det er jo fint – også for jer!
Vi planlægger et større event i påskedagene, hvor vi først rigtigt 
kan gå i gang med salget og i er velkomne til at komme op og 
kigge i området !
 
Klaus visar också några nya förslag på hustyper för området

 
Kenneth Lidman, teknisk chef på kommunen 
rapporterar så här om Immeln:
 
Diskussioner pågår med delägarna i Gyviksprojektet angående 
förläggning och starttid av avloppsledning till Immeln.
 
De punktinsatser som förutsades i förra Byabladet ser ut att kun-
na genomföras enligt planerna.

 
Albert Peterssons dödsbo 
och Immelns badplats
Kenneth Lidman informerade att det finns ca 79 000 kr i fond 
från Albert Peterssons dödsbo för främjande och försköning
av Immelns badplats. Framtidsgruppen fick i uppdrag att ta fram 
förslag för användande av pengarna.

Därför vill vi i Framtidsgruppen och Bygdefören-
ingen gärna ha in förslag och idéer hur en sådan 
försköning kan se ut. Alla idéer och förslag både 
för land och i vattnet mottages tacksamt...

Ni kan mejla alf.g.svensson@telia.com, ringa undertecknad på 
96 309 eller lägga ert förslag i min postlåda på Knuts väg 4

 Alf 

Valborgsmässoafton vid båthamnen
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.

PÅSKJAKT FÖR BARNEN!
Immelns Kanotcenter arrangerar påskjakt för barn 0-10 år och för 
hela familjen har de tipspromenad med fina priser.
De bjuder på kaffe o kaka.
Påskdagen kl 14-16, Välkomna hälsar Jon och Linda!

 Mer som händer:

CAMP IN CAMP IMMELN
World Scout Jamboree 2011
29/7-7/8
World Scout Jamboree 2011 går av stapeln på Rinkabyfältet och 
minst 38 000 scouter från hela världen kommer dit. 
I världen finns totalt omkring 40 miljoner scouter. Deltagarna i en 
World Scout Jamboree är 14-17 år och de får en unik scoutupple-
velse. Varje person kan bara åka som deltagare på en världsjam-
boree en gång i livet.

Vellinge Scoutkår anordnar tillsammans med Batley 
Scout troops, en gammal vänkår från England, samti-
digt ett sommarläger på Vellinge skollovskoloni vid 
Immelns strand. 
Där kommer de också att arrangera Camp in camp och 
under 3 dagar ta emot ca 150 internationella scouter 
från den stora Jamboreen. 

Camp in Camp är en viktig del av World Scout Jamboree och 
innebär att jamboree-deltagarna åker ut till ett mindre läger för 
att delta i typisk svenskt lägerliv. Camp in Camp arrangeras av 
svenska och nordiska kårer. Förutom att visa upp vår vackra natur 
och friluftslivet som en viktig del av svensk scouting vill de också 
erbjuda de gästande scouterna ett möte med svensk kultur och 
svenska scouter. Det mindre lägret ger möjlighet till annorlunda 
naturupplevelser och fördjupade möten än den som man kan få 
i jättelägerstaden på Jamboreen. 

Under 3 dygn kommer ca 50 scouter per dygn till Immeln. De 
internationella besökarna kommer att t ex paddla, upptäcka bok-
skogen och göra ett hantverk som minne av Sverige och Immeln. 
Camp in camp Immeln avslutas med att Vellinge- och Batleyscou-
terna får besöka det stora lägret under 1 dag. 
Att ett läger på kolonin ger Immelsk känsla kan jag själv intyga. 
I Vellinge kommun fick vi alla i 5:e klass åka på lägerskola i Im-
meln, och nu bor jag här. Undrar hur deltagare från Kongo, Ku-
wait eller Schweiz upplever Sverige och Immeln. Är du nyfiken på 
scoutlägret finns möjlighet att hälsa på. Gå då upp och anmäl dig. 
Kontakt är Nils-Åke Lilje 0733-55 53 19. 
Mer om stora Jamboreen www.worldscoutjamboree.se.

Ulrika



MUSIK VID 
IMMELN 7/8
Årets Musik vid Immeln 
blir söndagen den 
7 augusti. 
Arr Hjärsås/Värestorp IF 
och Sibbhults IF.

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

Bygdeföreningens styrelse och arbetsfördelning 2011

Yngve Olsson Kassör. Ansvarig för uthyrning av Bygdegården samt inköp av köksattiraljer till Bygdegården.  
 Kontaktperson gällande Musik vid Immeln och mottagare av inkommande post.

Karin Grönvall Sekreterare. Upprättar verksamhetsberättelsen. Projektansvarig för bastubyggnad.

Arne Palm Styrelseledamot. Ansvarig kontaktperson gentemot kommunen i frågor som berör 
 kommunens löpande verksamhet i Immeln.

Nils-Henrik Johnson Ordförande. Ansvarig för nya projekt i bygdeföreningens regi. 

Jan-Erik Josterud Styrelseledamot. Ansvarig för drift och underhåll av Bygdegården. Har rätt att i samråd med 
 kassören fatta beslut om akuta åtgärder upp till 7 000 kr.

Per-Erik Persson Styrelseledamot. Drift och underhåll av Bygdegården.

Kjell Nilsson Suppleant. Projekt vandringsleder, övriga projekt och evenemang.  

Monica Hjortenbrink-Preutz Suppleant. Projekt och evenemang.

Axel Seugling Suppleant. Byakampen, övriga projekt och evenemang.  

Ansvarsområden för icke styrelseledamöter

Alf Svensson På uppdrag av styrelsen, ordförande för Framtidsgruppen, vars uppdrag är att hantera frågor 
 som gäller verkställighet av detaljplanen för Immelns hamnområde samt i frågor som rör 
 Gyviksområdet. Alf rapporterar direkt till styrelsen.   

Mats Svensson Ansvarig för Bygdeföreningens hemsida.       

Ingela Svensson Ansvarig för och sammankallande i frågor som gäller Stenmuséet och Stenrundan. 
 Behjälplig vid inköp av köksattiraljer till Bygdegården.

Ulrika Dehlén Redaktör för Byabladet.

Olle Hjelm Projektansvarig vandringsleder. 

Jan Eriksson / 
Camilla Edfast Internrevisorer.

Gerd Olli / Jan Eriksson Valberedning.

Lasse Larsson Suppleant valberedning.     
                                

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
Kiosken öppnar långfredagen den 22 april. 
Öppet högsäsong 9-22.
Restaurang med fullständiga rättigheter. 
Även mat för avhämtning.
Valborgsmässoafton pubkväll med Mats Heliosson.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 96 417.



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

Immelns Kanotcenter 
Öppet 9-18 den 15 juni-15 au-
gusti. Resten av året enligt avtal

NYHET FÖR I ÅR ÄR 
CYKELUTHYRNING!

Passa på att njuta det vackra vädret, packa picknick-korgen och 
cykla en stund.
Cyklarna är tillverkade i Kristianstad och är utrustade med cykel-
korg, pakethållare,  det finns även hjälmar och barnstol att låna.
50 kr/timma eller 150 kr för ett dygn.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 96 100.

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

Färsk fisk hem till dörren
”Fiskebilen” kommer varje onsdag. Ronnie Broberg har även 
bl a nybakade stenugnsgrova, mejerivaror, lite frukt och konser-
ver. 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 tim-
mar i lyktans sken. Öppet vinter som sommar, vår som höst. Grill-
paket 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. 

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.

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 – Vä-
restorp 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!

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.

SENASTE NYTT www.immeln.info   

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. 
 
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

Foto Emelie Torndahl

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   


