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Oktober 
Lugnet har återigen lagt sig över Immeln. 
Kiosken har stängt och kanotister och andra 
turister har tillfälligt dragit sig tillbaka. Sommaren 
har i år verkligen bjudit på ”immelnväder” det vill 
säga mycket sol och lagom värme och vind. Nu 
tar vi det lugnt en tid och hälsar alla våra 
tillfälliga gäster välkomna tillbaka nästa sommar 
men även till vintern om skridskoisen lägger sig 
på vår vackra sjö. 
Fast helt lugnt är det verkligen inte och tur är väl 
det. Innehållet i detta nummer av Byabladet 
visar att det faktiskt händer en hel del även i 
höst.  
Byabladsredaktören önskar er alla en stunds, 
förhoppningsvis, trevlig läsning och en skön 
höst!  
 
Byabladet on line 
Du som emellanåt är ”ute på nätet” - håller du 
koll på www.immeln.nu , webbsidan för dig som 
vill veta vad som händer i Immeln? Den 
ansvariga webbgruppen (Mats ”Masken” 
Svensson, Roy Paulsson, Lennart Ruder och 
Ingvar Hansson) jobbar just nu med att förbättra 
sidan ytterligare. Om allt går som vi tänkt 
kommer du snart att kunna få riktigt färsk 
information genom ”Byabladet on line”, ett 
byablad som hela tiden uppdateras med det 
senaste. Så håll koll på immeln.nu! 
Vill du dessutom ha nyhetsblad med aktuell 
information om vad som händer i Immeln direkt 
hem i din mailbox så kan du skicka din e-
mailadress till info@immeln.nu  och berätta i 
mailet att du är intresserad. 
Webbgruppen vill också att alla bygdens 
föreningar ska synas på sidan. Varje förening 
skall genom en egen plats på sidan kunna 
informera om sin verksamhet. För att 
kunna starta upp detta inbjuder vi represen- 
tanter från bygdens alla föreningar, plus andra 
intresserade till ett frukostmöte i Immelns 
Bygdegård den söndagen den 12 oktober kl. 9 – 
10.30. Webbgruppen bjuder på frukost. (Se 
Kalendern, sista sidan.) 

 
 
 
 
 
Till sist ett tips från Webbgruppen: 
Lägg www.immeln.nu som startsida på din 
dator. Då missar du inget. 
 
Det senaste angående 
detaljplanen. 
Arbetet med detaljplanen för Immeln som ni 
under en längre tid kunnat följa i Byabladet 
fortsätter, fast nu helt i kommunens regi. Just nu 
bearbetar man alla synpunkter som kommit in 
från olika remissinstanser.  
Vi, bybor i Immeln hade ju, i augusti, återigen 
möjlighet att yttra oss (se Byabladet nr 2, 2003). 
Med dessa nya synpunkter och egna 
ställningstaganden som grund kommer 
kommunens plangrupp så småningom att lägga 
fram en ny plan. Detta sker tidigast under våren 
2004.  
Hur denna nya plan kommer att se ut vet vi inte 
idag. Mycket finns att ta hänsyn till. Ett exempel 
är markfrågan som måste lösas innan en ny 
plan kan bli verklighet. All aktuell mark ägs ju 
inte av kommunen idag. 
När den nya planen läggs fram så kommer vi i 
Immeln återigen få chansen att yttra oss, 
troligen genom ett nytt stormöte som är öppet 
för alla.  
Att man från kommunens sida så noggrant 
genomför detta arbete beror helt enkelt på att 
man ser Immeln som en resurs, ett område som 
är attraktivt att bosätta sig i. Därför har man med 
öppna armar tagit emot Framtidsgruppens 
förslag.  
Framtidsgruppens arbete med detaljplanen är 
alltså för tillfället över. Bollen ligger nu hos 
kommunen. När den nya planen så småningom 
läggs fram kommer Bygdeföreningen och 
Framtidsgruppen förstås återigen att vara med 
och påverka.  
Från Bygdeföreningens sida är vi stolta över vår 
framtidsgrupp. Det är ganska unikt att en 
kommun får ett så förankrat och noggrant 
genomarbetat förslag, i den här typen av frågor,  
från en arbetsgrupp inom en ideell förening. 



 
Första året för ”Turism och Service 
i Immeln AB” 
I förra numret av Byabladet presenterades 
”Turism och Service i Immeln AB”. Bolaget 
bildades i våras, främst för att garantera att 
vi som bor i Immeln med omnejd skulle 
kunna behålla inflytandet över vår närmiljö. 
Även Bygdeföreningen är aktieägare och 
representeras i bolagets styrelse av Yngve 
Olsson.  
Under sommaren har Anna Hennig 
arrenderat kiosken och både hon och 
bolagets styrelse är mycket nöjda med 
samarbetet. Ungdomar från byn har hjälpt till 
med skötsel av våra fina gräsytor m.m. 
Bolagets aktieägare har i år, utan ersättning, 
hjälpt till med det praktiska arbetet. Allt har 
kanske inte varit perfekt men samarbetet 
med kommunen har fungerat bra. Vi får se 
året som ett prövoår. Det tar tid innan man 
hittar rutiner och arbetsformer. 
När bolaget bildades gavs, från kommunen, 
ett förslag till avtal mellan kommunen och 
bolaget. För att detta avtal skall gälla måste 
beslut tas i kommunfullmäktige. Frågan har 
skjutits upp och har ännu inte tagits upp i 
fullmäktige. Innan något beslut tas kan 
heller inget avtal slutas.  
Eftersom framtiden är oviss måste bolaget 
tills vidare ”ligga lågt”. Så länge man är utan 
avtal med kommunen vet man inte vad man 
kan erbjuda och kan då heller inte gå ut med 
någon intresseanmälan för aktieköp till 
byborna.  
 
Byakampen får liv igen! 
Minns ni Byakampen? Den populära 
femkampen som fem pingsthelger i rad fick 
hela Immeln (och även Värestorp och 
Dönaberga) på fötter. Över 200 personer 
sprang specialstafett, spelade fotboll, 
boccia, volleyboll och tennis under två 
intensiva dagar. Evenemanget som var ett 
samarbete mellan VIGoiF, Immelns 
Tennisklubb och Bygdeföreningen bidrog 
säkert också till att stärka vikänslan i 
bygden. 
Många har de senaste åren undrat om vi 
inte kan ta upp traditionen igen och nu är 
”Nya Byakampen” på gång. Har du någon 
bra idé och känner att du vill vara med att 

forma den nya Byakampen, så har du 
möjlighet att göra detta genom att komma till 
Bygdegården torsdagen den 16 oktober 
kl.19.00. (Se Kalendern , sista sidan.) 
 
Musik vid Immeln mot jubileum 
I år gick ”Musik vid Immeln” av stapeln för 
24:e gången. Nästa år fyller arrangemanget 
alltså 25år! Vår tanke är att fira detta med 
ett extra starkt artistprogram. Vi ska göra 
vårt bästa för att infria alla eventuella 
förhoppningar. 
Även i år var det mycket folk som begav sig 
till Immeln. Publiksiffran1250 personer 
överträffas bara av fjolårets, då Mikael 
Wiehe lockade över 1500 till Immeln. 

”Gör mej lycklig nu” sjöng Mats Ronander i 
ett bejublat framträdande och lyckliga var vi 
hela eftermiddagen. Clownen Trixie, Julia 
Binnergård & Pelle Westin, Bandet 
Dönaberga, förstärkta med ”våra egna” 
skickliga sångerskor Ellen Hennig och 
Hannah Svensson-Blixt, nämnde Mats 
Ronander med Bennet Fagerlund och till sist 
Monia Sjöström med sitt eminenta band, 
bidrog verkligen till lyckokänslan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Clownen Trixie   



 Även hantverksmarknaden var fulltecknad 
så alla våra nya fina marknadsstånd 
utnyttjades.  
Den unika kombinationen av hantverk och 
artistunderhållning av hög kvalitet är, 
tillsammans med miljön, den goda maten 
och vår fina publik, det som gör ”Musik vid 
Immeln” till det fina arrangemang det är 
idag.  Vi ses igen nästa år! 
 
Lördagsöppet på Bygdegården!  
På försök kommer Bygdegården att hållas 
öppen en lördag i månaden. Tanken bakom 
detta är att Bygdegården skall fungera som 
den mötesplats den bör vara för alla oss 
Immelnbor. Ta med dig familjen eller kom 
själv!  
Förhoppningen är att ALLA skall få glädje av 
detta. Barnen kan leka med varandra och 
bl.a. använda den närmsta "trollskogen" 
som lekplats. Den sportintresserade kan ev. 
se på ”Tipslördag” i goda vänners lag. 
Uppskattar man istället en 
skogspromenad/svamprunda kanske man 
finner sällskap till denna bland oss som 
finns på Bygdegården.  
Vem vet, kanske vi bygger ett snöfort vid 
bygdegården i vinter och utkämpar ett 
regelrätt snöbollskrig mellan vuxna och 
barn. 
Ambitionen är att kaffe, te, saft/läsk, någon 
kaka och lite godis skall finnas att köpa, 
men som vi alla vet finns det även bra 
grillmöjligheter på Bygdegården, och vem 
vet om någon får för sig att grilla?  
Detta är ramar som vi till en början kan utgå 
ifrån, men inget hindrar en utveckling av 
formerna för dessa lördagar. 
Första tillfället blir lördagen den 25 oktober 
från ca.11.00 och framåt. 
Har du funderingar eller idéer kring detta så 
ring Roger Dehlén på 96167 eller 
0733-327807 
För fortlöpande information se 
www.immeln.nu under "Byabladet online", 
eller ring på ovan nämnda nummer.  
Väl mött hälsar Bygdeföreningens styrelse! 
 
Teater i Bygdegården 
Du som missade Rosie Hennigs uppmärk-
sammade monolog ”En mor är alltid en mor” 
av Frans van Hal förra gången den gavs i 

Immeln eller vill se om den, har nu chansen 
igen lördagen den 11 oktober kl.18.30 i 
Bygdegården. Här får du lite information om 
föreställningen: 
 
Bengta Svensdotter (1876 – 1946) tjänade på 
von Dubens gård i Mjönäs. Där väckte hon stort 
uppseende med sin skönhet. Hon hade många 
uppvaktande kavaljerer. Bengta drömde om att 
åka till Amerika, men när hon träffade Martin 
Olofsson och gifte sig med honom, fick hon ge 
upp sin önskedröm. Martin döpte om sin hustru 
till Betty och alla karlarna kallade henne sedan 
för ”vackra Betty”. 
Betty och Martin fick sju barn tillsammans, varav 
Harry Martinson var enda sonen. 
Skådespelare:  
Rosie Hennig är född  
och uppvuxen i Immeln, 
bor nu i Dönaberga med 
familj. 
Betty Olofssons öde  
fascinerar henne.  
Hennes uppväxt vid den 
sägenomspunna sjön  
Immeln, med alla dess  
sagor och berättelser.  
Hon var vacker som en  
saga och berikad med många barn. Men vem 
var Betty egentligen 
Monologen handlar om en fiktiv dröm, hur Betty 
förbereder sig inför ett möte med sonen Harry 
på ett hotellrum i Göteborg under mitten av 40-
talet. Föreställningen är ca 50 min lång.  
Författare och regissör: 
Frans van Hal är född i Amsterdam men bor 
sedan 1971 i Sverige. Dramatiker, filmare, 
fotograf och översättare, utbildad vid Göteborgs 
universitet, filmakademin i Göteborg och 
dramatiska institutet i Stockholm. 
 
 
Naturupplevelser i Bygdegården 
Naturfotografen och immelnbon Olle Hjelm 
gästar tillsammans med Karl Malmkvist och 
Anders Ekstrand Bygdegården den 9 
oktober kl. 19.00. Temat är ”Naturen som 
hälsokälla för kroppen och själen. Naturens 
betydelse för dina barn, dina egna inre 
behov av rofylld stillhet och för 
eftertankar…” 
Med hjälp av sina kameror och sina bilder 
tolkar de sina naturupplevelser. 
Arrangemanget ingår i Ö. Göinge kommuns 
kulturvecka. 



Kalendern  okt-nov 2003. 
 
9 oktober kl. 19.00 i Immelns Bygdegård 
Naturen som rekreation, och hälsokälla för kroppen och själen … 
Tre fotografer, Olle Hjelm, Karl Malmkvist och Anders Ekstrand tolkar sina 
naturupplevelser med hjälp av sina kameror och bilder. 
Arr: Kultur, fritid och turism. (Ingår i Ö. Göinge kommuns kulturvecka.) 
 
11 oktober kl. 18.30 i Immelns Bygdegård 
En mor är alltid en mor. 
Frans van Hals föreställning om Harry Martinsons mor, Betty Olofsson med Rosie 
Hennig i rollen. 
Arr: Teater  Stenbäraland. För inf. ring 044-96116. 
 
12 oktober kl. 9.00-10.30 i Immelns Bygdegård 
Frukostmöte med Webbgruppen  
Bygdens föreningar är välkomna. Vi kommer att diskutera er förenings möjlighet att 
synas på www.immeln.nu. 
Är det fler som har intresse att komma på mötet så är ni välkomna.  
Vi bjuder på frukost. 
Anmälan senast den 10 oktober till Lennart Ruder. 
Tel: 044-96461 eller 070-5241106  
E-mail:lennart.ruder@immeln.nu 
 
16 oktober kl. 19.00 i Immelns Bygdegård 
Byakampsmöte 
Har du någon bra ide och känner att du vill vara med att forma den Nya Byakampen? 
Alla som känner att de vill/har något att bidra med är välkomna! 
Kontaktpersoner: 
Böna 96178, Roger Dehlén 96167, Masken 96443, 
Pricken 96422, Ron 96338 eller Lasse Larsson 96045 
 
25 oktober från k.l 11.00 i Immelns Bygdegård 
Lördagsöppet i Bygdegården 
Bygdegården är öppen för alla.( Se sidan 3.) 
För inf. ring Roger Dehlén 96167 
 
15 november kl. 18.30 i Immelns Bygdegård 
Höstfest 2003  
För bygdeföreningens medlemmar. Se annons på denna sida. 
 

 

HÖSTFEST  
 2003 
för Bygdeföreningens medlemmar 

Lördag  
15 november 
kl. 18.30 
 
Har du märkt att det har blivit höst? 
Regnet piskar, mörkret kryper allt närmare, skuggorna tätnar… 
Och vad är det som rör sig så oroligt där ute i höstnatten? 
Vad är det som suckar och kvider? 
Är det bara vinden som viner kring stugknuten eller… 
Dags att pigga upp sig med en höstfest! Årets tema är SKRÄCK!  
Klä dig i nån skräckinjagande detalj eller kom som Vita Frun, Dracula eller 
någon annan trevlig person som framkallar kårar längs ryggraden på dina 
medfestare.  
Plats: Huset uppe på kullen, ruvande på dystra hemligheter i höstdunklet, 
omvärvt av fladdermöss och ugglors hesa skrin…alltså som vanligt, 
Bygdegården i Immeln. 

  Entré  100 kr/pers 
 (musik, dukning, kaffe) 
 

BLACK  SHADOWS 
       spelar till dans 
 

     Anmälan senast 2 nov. till: 
  Ingela Svensson 96309 

 Tomas Lavesson 96298
  

Knytkalas! 
Var och en tar med sig: 
 
1. Smörgåsar –så många som 
hon/han kommer att äta. 
2. Kaka till kaffet 
3. Dricka 
 
Smörgåsar och kaka dukar vi upp 
på ett gemensamt gående bord. 



     VÄLKOMMEN! 
      
                                   Begränsat antal deltagare. Minimiålder 18 år. 

 
 


