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Sommarnumret 2004 
Årets sommarnummer av Byabladet berättar 
givetvis om sommarens stora arrangemang – 
Musik vid Immeln men som vanligt finns det 
även annat att skriva om. 
 Framtidsgruppen berättar hur den arbetar 
just nu. Du får även lite rapporter från de 
arrangemang som vi ordnat sedan förra 
numret, plus lite annat smått och gott. På sista 
sidan har vi gjort en översikt över bygde-
föreningens alla grupper eller kommittéer. 
 Hoppas du får en fortsatt skön sommar 
med mera sol än hittills och en trevlig stund 
med Byabladet.  

 
Peps och Östen på  
25-årsfest! 
Nu kommer han, vår skånske blues- och 
reggaekung Peps Persson! Sedan 1966 har 
han spridit glädje denne äkta musikant. Vi är 
förstås glada och stolta över att i år ha honom 
på vår scen. Dessutom tar han med sig hela 
sitt Blodsband med trummisen Bosse 
Skoglund i spetsen.  
 Och inte nog med detta, innan det är dags 
för Peps släpper vi lös en annan skånsk 
legendar, nämligen självaste Östen ”med 
rösten” Warnerbring. Det kan bli Kivikspolka, 
Tyrolerhatt, gamla schlagerpärlor, skånska 
visor eller varför inte lite skön glad jazz.   
 Inga artister passar väl bättre när vi i år 
arrangerar ”Musik vid Immeln” för 25:e 
gången! Publikrekordet på drygt 1500 
personer ligger illa till! 
 Vi är också glada över att kunna 
presentera stjärnskottet Emma Essinger med 
bandet ”The Roosters”. Emma som både 
sjunger och spelar sax och bl.a. har medverkat  
i ”Italian Rhapsody”, har i år fått Kristianstad  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
kommuns kulturstipendium. 
 Givetvis sviker inte hemmapojkarna i 
Bandet Dönaberga när det drar ihop sig till 
25-årsfest. Att Harry Martinson fyller 100 
kommer att märkas i deras framträdande. 
Även i år får vi nöjet att höra Ellen Hennig 
sjunga tillsammans med bandet och kanske 
någon mer. Vem vet? 

Inleder detta digra musikprogram gör 
Immelns egen Hannah Svensson-Blixt. Hon 
kompas på gitarr av Laercio Wendel. 
 För barnen underhåller tre skådespelare 
från Månteatern i Lund. Deras program som 
inleder musikfesten heter ”Varieté eller nå´t”. 
Mer om artisterna hittar du på www.immeln.nu  
 Hantverksmarknaden är som vanligt 
fulltecknad. Det betyder tjugofem välfyllda 
marknadsstånd med mycket nytt och 
spännande.  
 Portarna öppnas den 14 augusti kl.13.00. I 
år har vi förköp (se bif. inf.) men vi säljer 
även biljetter vid entrén som vanligt. Vi ses!  
Ingvar Hansson  



Våren sjöngs, talades och 
sköts in! 
Traditionsenligt ordnade Immelns 
Bygdeförening valborgsfirande i Immelns 
hamn. Fackeltåget ringlade sig vackert genom 
byn för att slutligen omfamna och sätta eld på 
det värmande majbålet. 
     Korv och lotteriförsäljningen lockade som 
vanligt många. Lotteriet detta år kan 
utvärderas med ett enda ord –SUCCÉ! Vi vill 
därför sända ett STORT tack till besökarna 
och de företagare som sponsrat med vinsterna. 
     Från scenen värmde körens sång som 
vanligt ikapp med majbålet och årets vårtal 
hölls av Liselotte Lundh. Lisa talade på temat 
Harry Martinson, våren och läsandet, men 
hon slog även ett slag för den ideella 
föreningsverksamheten – vi ber att få tacka. 
     Kvällen avrundades magnifikt med det 
förmodligen största valborgsfyrverkeri som 
står att finna i Östra Göinge kommun.  
     Stort tack till alla som hjälpt till med 
arbetet kring detta arrangemang, utan er hade 
det inte gått! 
Immelns Bygdeförening/Valborgskommittén 
genom Roger Dehlén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Första    
 
Så var första Byadán, ett försök att 
återuppliva den populära Byakampen, till 
ända. Hamnen sjöd av aktivitet och glada 
miner under pingstdagen. Mellan klockan 9-
10 var det möjligt att anmäla lag till 
brännbollsturneringen. Fem lag anmälde sig 
med en uppskattad åldersspridning mellan 10 
och 60 år och snart var turneringen igång. 
Stilarna liksom konditionen varierade något 
mellan deltagarna, vilket förmodligen många 
kunde känna dagen efter … Men kul hade vi! 
Brännbollsturneringen var huvudattraktionen 

för dagen och var upplagd så att alla mötte 
alla, och de två bästa lagen poängmässigt gick 
till final. Lagen som gick ända fram var 
Redhawks och Scania. Finalen var mycket 
jämn och slutade till sist med seger för Scania 
med 61-57, vilket belönades med varsin 
chokladask till deltagarna i vinnande lag. 
 Mellan brännbollsmatcherna, men även 
för de som inte var med och spelade, fanns 
möjlighet att gå en minst sagt annorlunda 
tipspromenad eller att försöka sig på 
volleyboll.  

 Andra aktiviteter som erbjöds denna dag 
var det välbesökta hopptornet ”Lejonkungen” 
med ett yttermått på ca 5X5 m. och en 
studsmatta med diametern 4 m. Från säkra 
källor bekräftas uppgiften om att varken 
hopptorn eller studsmatta stod oanvända vid 
något tillfälle mellan kl. 10-16.  
 Zarah Cederqvist som har kiosken, 
campingen och vandrarhemmet i sommar 
hade försäljning av kaffe med våffla, läsk och 
godis mm. nere i hamnen. Hon var mycket 
nöjd med dagen, vilket förmodligen även de 
barn var som hade sina loppisbord uppställda 
strax intill … 
 Grillosen låg stundtals tät och det var en 
fröjd för ögat att skåda alla de läckerheter 
som förtärdes. Arrangörerna är mycket nöjda 
med dagen och efter alla positiva tillrop från 
er som var med, är det mycket sannolikt att vi 
kan hoppas på ett återseende till nästa år.  
Byadagsgruppen genom Roger Dehlén 
 
 
 
 

Sponsorer Byadán: Rubergs, SKAFAB, Lindskogs 
plåt, Turism och Service Immeln. 
 

Sponsorer lotteri: Lena Ekman / Ateljè Immeln, 
Zaar Granit Broby, Ready Steady Go, Broby, Jerå 
Agentur, Broby, Grillkåtan/KG Nilsson, Immeln 
Knislinge Kök & Färg, Gyllingalängans Brokanteri, 
Immeln, Hjärsås jakt & Djurtillbehör, Knislinge, 
Svensk Växtdekor, Knislinge, Pias Blommor, Hjärsås, 
Edvinssons Bensin & Serv. KnislingeTess & Tildas 
Matbod, Hjärsås, Spar, Knislinge 

Fyrverkerisponsor: GEBI Cykel & Motor HB, 
Knislinge 
 



EM i Immeln! 
Det var en härlig stämning i Bygdegården när 
fotbollsmatchen mellan Sverige och Holland 
visades på storbildsduk. Klockan 19.00 
öppnades Bygdegården och snart var lokalen 
fylld av Sverige-supportrar i alla åldrar. När 

Sveriges nationalsång spelades stod alla upp 
och sjöng med, en härlig stämning som fick 
nackhåren att resa sig. Matchen var igång och 
trycket i Bygdegården gick inte att ta fel på, 
Det enda som skulle få mig att inte vara där, 
skulle vara att vara på plats i Portugal. 
     Bygdeföreningens nyinköpta” bildkanon”  
visade sig vara en välinvesterad pryl som ger 
oss många möjligheter framöver. 
     Vi arrangörer vill tacka alla som kom till 
Bygdegården och gjorde detta till en trevlig 
och oförglömlig kväll. 
Mats ”Masken” Svensson 
 

 
 
 
 

Kräftskivan som Bygdeföreningen fixar i 
hamnen efter Musik vid Immeln är mycket 
uppskattad. Vi gör därför likadant detta år. Ni 
som under året aktivt hjälpt Bygdeföreningen 
vid dess olika arrangemang bjuds således på 
kräftor med tillbehör den 14 augusti. Dock får 
drickan medtagas.  
     Har ni några vänner som ni vill bjuda går 
det bra. Bygdeföreningen har emellertid inte 
möjlighet att bjuda vännerna på maten, utan 
kräftorna och tillbehören får medtagas efter 
husbehov. Tid, och närmare detaljer 
meddelas på www.immeln.nu så snart jag vet 
hur många som kommer. 
     Meddela så fort som möjligt, men dock 
senast den 4 augusti hur många ni blir inkl. 
vänner. 
 
Anmälan görs till Roger Dehlén. Tel. 96 167.  
Mobiltel. 0733-327 807 
E-mail: roger.dehlen@immeln.nu 

Stenmuséet … 
…är för närvarande stängt. Vi  behöver 
fräscha upp utställningen och när vi är klara 
öppnar vi den igen. Stenrundan är däremot 
lika fin som vanligt, så ut och traska! 

Bredbandsutvecklingen… 
…följer du bäst via www.immeln.nu. När det 
händer något nytt finns informationen där. 

Insändare… 
…kan du skicka till Byabladet fr.o.m. nästa 
nummer som kommer i höst. E-posta till 
ingvar.hansson@utb.kristianstad.se, lägg i 
postlåda 2470 på Gyviksvägen eller lämna 
den personligen till Ingvar eller någon i 
styrelsen. Skriv kortfattat! 
 

Så här arbetar Framtids-
gruppen just nu  
Bygdeföreningens framtidsgrupp har sedan 
början på året ombildats och utökat antalet 
deltagare. Detta gör vi för att bättre spegla så 
mångas åsikter i byn som möjligt. Vi träffas 
nu sista söndagen varannan månad kl.18.00 
och protokollen från mötena finns på 
www.immeln.nu.  
     Arbetsuppgifterna för gruppen är att arbeta 
fram förslag, kanalisera synpunkter, bevaka 
kommunens detaljplanearbete m.m.     
     Gruppen rapporterar regelbundet till 
bygdeföreningens styrelse som i regelbundna 
möten med kommunen framför förslag, idéer, 
synpunkter mm.  
     För närvarande arbetar vi på ett reviderat 
förslag till skiss som underlag för detalj-
planen. Förhoppningen är att vi kan arbeta in 
de synpunkter som framkommit under resans 
gång. Vi siktar på att få ut de nya skisserna 
under sommaren. 
      I övrigt försöker vi att få kommunen att 
färdigställa beachvolleyplanen, som är ett 
resultat av Ungdomsgruppens arbete, samt 
göra färdigt parkeringsytorna vid hamnen.  
     Som vanligt bestäms innehållet i framtids-
arbetet utifrån deltagarnas och era synpunkter. 
Tveka därför inte att höra av dig om du har 
åsikter eller gå med i gruppen och driv frågor 
som du tycker är viktiga för Immelns framtid. 
Trevlig sommar önskar Framtidsgruppen 

 
På sista sidan… 
…hittar du en översikt över bygdeföreningens 
alla grupper. 



Detta är Immelns Bygdeförening 
Bygdeföreningens verksamhet har de senaste åren breddats och utvecklats. För att organisatoriskt 
kunna klara av alla delar av verksamheten, finns i dagsläget inte mindre än elva undergrupper som 
arbetar ganska fristående men med ansvar inför styrelsen. Här får du en översikt över vilka grupper 
som finns och vilka som är aktivt engagerade 
 Du som bor i bygden är välkommen att engagera dig i någon av grupperna. Av översikten 
framgår också i vilka grupper behovet av mer folk är mera akut. Där servar vi också med 
telefonnumren. Du som vill vara med - hör av dig till någon i den aktuella gruppen eller någon i 
styrelsen! Du är välkommen! 
  

Styrelsen 
Styrelsen har ett övergripande ansvar för nedanstående kommittéers verksamhet. 
Ordinarie styrelsemöte hålles varannan månad. Årsmöte för alla medlemmar hålles i februari - mars varje år. 
För att informera medlemmar och övriga i bygden om sin verksamhet och sina arrangemang, utger man 3-5 
ggr/år ”Immelns Byablad” i Värestorp, Immeln och Dönaberga. Adjungerad i styrelsen vid ”Byabladsfrågor” är 
Ingvar Hansson. En annan viktig informationskanal för föreningen är webbsidan www.immeln.nu 
Ordförande:Roger Dehlén, 96167   Sekreterare: Ingela Svensson, 96309    Kassör: Yngve Olsson, 96301                             
Ordinarie ledamöter:  Lars-Ove Larsson, 96045,  Jan-Olof Josterud, 96021,  Anna Sjöblom, 96370                      
Suppleanter: Jerker Edfast, 96484,  Mishi Nardus, 96113, Roy Paulsson, 96150  Revisorer: Sara Orefors-
Ruder, Camilla Edfast  Suppl:Gösta Nilsson Valberedning:  Mats Johansson, Alf Svensson, Jon Larsson      
Framtidsgruppen 
Tar upp frågor rörande Immelns 
framtid. Se sid. 3 i detta Byablad. 
Alf Svensson 96309, Mats Svensson 
96443, Lars-Ove Larsson, Jan 
Ericsson, Jerker Edfast, Ron 
Pearson, Jörgen Persson, Andreas 
Ekstam, Kjell Nilsson, Björn 
Nilsson, Roy Paulsson, Andreas 
Torndal, Kerstin Seugling, Arne 
Palm, Jesper Holmkvist 
Vill du vara med i gruppen? Hör 
av dig till Alf eller Mats (Masken). 

Bygdegårdsgruppen 
Ansvarar för skötseln av 
Bygdegården. Tar emot bokningar 
och ansvarar för uthyrning. 
Lars-Ove Larsson  
Jan-Olof Josterud 
Eric Mårtensson (boknings-
ansvarig, tel 96129)  
 

Gruppen för Musik vid 
Immeln 
Planerar, marknadsför och ansvarar 
för att arrangemanget genomförs 
andra lördagen i augusti varje år. 
Lars-Ove Larsson 96045,  
Ingvar Hansson 96231 ,  
Ingemar Nilsson 96366, 
Mats Svensson 96443 
Gruppen kommer att ombildas 
inför nästa år. Är du intresserad, ta 
kontakt med någon av ovanstående 
eller någon i styrelsen. 

Valborgsgruppen 
Planerar, marknadsför och 
ansvarar för att 
arrangemanget genomförs 
varje Valborgsmässoafton. 
Roger Dehlén 96167,  
Mishi Nardus (lotteriet)  
Thomas Lavesson  
Här behövs fler krafter! 
Hör av dig till Roger! 

Webbgruppen 
Ansvarar för Immelns 
hemsida www.immeln.nu 
som är en viktig 
informationskanal både 
för oss i bygden och andra 
intresserade. 
Roy Paulsson 96150 
Lennart Ruder 96461 
Mats Svensson 96443 
Tag kontakt om du vill ha 
in något på sidan! 

Stengruppen 
Ansvarar för skötsel och 
utveckling av  ”Svart 
Granit – en utställning”  
samt ”Stenrundan”. 
Ingvar Hansson  
Lars Ove Larsson, 
Monika Larsson,  
Ingela Svensson,  
Lena Pearson 

Långlördagsgruppen 
Arrangerar öppet hus i 
bygdegården  för alla 
åldrar en lördag i månaden 
under vinterhalvåret. 
Roger Dehlén 96167,   
Björn Nilsson 96178,  
Mats Svensson 96443 
Mer folk behövs! Hör av 
dig till någon av 
ovanstående! 

Byadagsgruppen 
Planerar och genomför 
arrangemanget som 
kanske kan utvecklas till 
en ny ”Byakamp”. 
Roger Dehlén  
Björn Nilsson, 
Mats Svensson, 
Jon Larsson,  
Jesper Holmkvist,  
Jörgen Göransson 

Ungdomsgruppen 
Föreningens nyaste grupp. 
Bevakar bygdens 
ungdomars intressen.  
Ordf: Jesper Holmkvist 
V. ordf: Max Ruder 
Sekr: Felix Ruder 
V.sekr: Cecilia Hennig 
Övriga: Kim Ruder, 
Timmy Svensson, Linus 
Johansson, Rasmus 
Oredsson 
Mats Svensson, Ron 
Pearson 

Gökottegruppen 
Planerar och genomför 
denna tidiga 
morgonutflykt i maj varje 
år. 
Siv Ädel  
Gösta Nilsson,  
Rosie Hennig,  
Sara Orefors-Ruder 

Höstfestgruppen 
Planerar och genomför 
medlemmarnas årliga 
höstfest i Bygdegården. 
Ingela Svensson 96309  
På grund av dåligt 
intresse för festen de 
senaste åren är gruppen 
f.n. lagd på is. Vill du 
vara med att starta upp 
igen – hör av dig till 
Ingela Svensson! 

Bygdeföreningen äger även 10 aktier i ”Turism och Service i Immeln AB” och har, för att bevaka medlemmarnas 
intressen, en adjungerad ledamot (Yngve Olsson) i bolagsstyrelsen. 



 
 
 
 
 
 
 
  


