
 Just nu

Tre projekt på väg att komma igång
Bygdeföreningen engagerar sig

Immelns Bygdeförening står inför ett aktivt och viktigt 
verksamhetsår. Det är därför tacksamt att vi under de senaste 
åren får allt större gensvar från bybor och allt fler yngre 
engagerar sig i bygdens framtid.   

Det är ingen överdrift att påstå att landsbygden står inför större 
prövningar än på länge. Det blir allt svårare att bo utanför 
städerna. Spänningarna mellan stad och land ökar. Kanske är 
det alltmer en kostnadsfråga att kunna bo på landet och kanske 
längtan till naturen kommer att kosta mer än någonsin.
Och allt tyder på att vi måste agera annorlunda än vad vi behövt 
tidigare. Omvärlden trycker på och vill att vi engagerar oss i 
bygdens framtida utveckling.

Inte minst de tre projekt som presenteras här nedan pekar ditåt. 
De sätter Immeln i fokus men också att vi bybor behöver öka vårt 
eget engagemang i saker som tidigare har skötts av myndigheter 
eller offentliga aktörer. Byns och områdets framtid hänger på ett 
helt annat sätt ihop med hur vi själva agerar.

Projekten handlar om hur vi i Immeln 
– till rimliga kostnader får tillgång till nödvändiga 
kommunikationslösningar för telefoni, TV och data.
– kan klara vårt behov av trafiklösningar utan att det som idag 
gör stora hål i plånboken eller ökar miljöbelastningen.
– kan utveckla besöksnäringen. En näring vårt område har stora 
utvecklingspotentialer inom. Där fler jobb kan skapas och där fler 
bybor kan få sin utkomst från. 

1 Fiber i byn 
Ett projekt vi har fått erbjudande att gå in i eftersom Comne 
Work bygger bredband åt Klockaren AB i hela Östra Göinge. 
I Immeln finns några få fastigheter som Klockaren äger. 

Här handlar det om att vi som bybor får möjlighet att till 
rimliga kostnader få tillgång till en teknik som inte bara ger 
avsevärt bättre utbud av ett antal tjänster som vi alla har 
– TV, data, telefoni – utan också ger möjlighet till mycket lägre 
kostnader för dessa tjänster. Vissa kan mer än halvera sina 
kostnader, andra kapa några hundringar varje månad. Även 
om investeringskostnaden beräknas mellan 7 000-15 000 kr så 
kommer man att tjäna in detta på några år.  Ju fler desto lägre 
kostnad. Mer om detta i separat inbjudan till ett bymöte!

2 På jakt efter alternativa trafiklösningar 
för landsbygden

Förstudie genom Leader Skånes Ess

Vad ska man göra i de områden på landsbygden där kollektiv-
trafiken inte uppfyller invånarnas behov? Där det i många fall 
körs halvtomma bilar på samma sträcka vid ungefär samma tider 
– något som är kostsamt för både miljö och hushållens ekonomi 
samt innebär en begränsning av tillgängligheten?

I en ny förstudie hos Leader Skånes Ess, Ny-åk på landet 
– alternativa trafiklösningar för landsbygden, ska man försöka ta 
reda på svaren. 
Projektet är ett samarbete mellan de fyra kommunerna Bromölla, 
Kristianstad, Osby och Östra Göinge, Leader Skånes Ess och 
Skånetrafiken. 

Fyra områden bjuds in att delta i förstudien. 
Vi i Immeln är ett av dem och vi är väldigt glada för det! 

3 Samverkan över gränserna för att öka 
besöksnäringen    

Förstudie genom Länsstyrelsen

Privata och offentliga aktörer bör uppmärksammas på vilka 
resurser som ligger dolda i byggdens natur. Tanken är att samla 
berörda parter i ett geografiskt område med skyddade natur- 
och kulturobjekt och där diskutera behov och möjligheter samt 
stimulera till faktiska åtgärder både i och kring de skyddade 
områdena. 
Kraven på områdena var att de skulle kunna ta emot ett större 
besökstryck och ses som en resurs för bygden. 

För detta projekt har ett av områdena från förstudien valts 
ut för att jobba vidare med. Det valda området, ett kluster av 
naturområden runt Immeln, är något otillgängligt men med 
stor utvecklingspotential. Målgrupp och övriga intressenter för 
projektet är markägare, företagare, entreprenörer, lokalt boende, 
berörda kommuner, Leader, ideella organisationer och regionen. 

Helhetssyn på landskapsområdets utveckling genomsyrar 
arbetsprocessen när nya skyddsområden eller reservat bildas. 
Tvärsektoriellt samarbete inom Länsstyrelsen ökar genom att 
enheterna fortlöpande informerar varandra om vad som är på 
gång. D v s vilka geografiska områden jobbar man med, var sker 
större kompetensutvecklingsinsatser, större projektansökningar 
som kan ha betydelse för en bygd o s v. Information går via 
enhetscheferna vidare till medarbetarna. 

Nils-Henrik
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NR 1 2013   Utgivet av Immelns Bygdeförening   SENASTE NYTT www.immeln.info   Red Ulrika Dehlén. Tel 96 167 

ulrika@bangreklambyra.se

Alla Byablad finns p
å 

www.im
meln.info

Gamla järnvägen. Foto Panne Måsbäck

BREDBAND TILL IMMELN 
Möte 6 mars!

Busstiderna!
Årsmöte med gäst, På gång, Byakampen

Skicka gärna in bilder 
och info till Byabladet



STORT TACK 
till familjen Josterud som har skottat isen i vinter!
Tack även till alla som förgyllde höstfesten!

BYAKAMPEN 25 MAJ 2013!
Förra årets Byakampen blev lyckad och det är nu dags att anmäla 
sig till årets upplaga. 
Byakampen ska vara en trevlig tillställning för boende i Immeln 
(Dönaberga och Värestorp inräknat) och verka för att vara en 
trevlig dag med roliga aktiviteter och öka sammanhållningen 
i byn. 
Byakampen är planerad till den 25 maj. Så, ni som är sugna på att 
medverka skriv ner er anmälan med följande information:
• Lagnamn
• Lagledare med telefon samt mejladress
• Lagmedlemmar
Lägg er laganmälan med anmälningsavgift (300 kr per lag) i Jon 
Fagerlunds (f d Larsson) postlåda, Ljungkullastigen 12.
Ett lag ska ha minst 6 personer där minst 2 personer är av
motsatt kön. Minst 50% av lagmedlemmarna måste vara från
byn. Korv kommer finnas till försäljning.
Sista anmälningsdag är den 23 april. Först till kvarn! Max 16 lag.
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, Axel 072-194 56 65, Jon 0709-69 25 
95 eller Ante 076-128 38 00

Guiden
 Boende 

Immelns Camping & Vandrarhem tel 044-96 417

Immelns B&B Gyllingalängan 
Bokvägen 2 Immeln tel 044-96 333, 0704-551 314

Ringblomsgården Bed & Breakfast 
3 km norr om Immeln, tel 044-96 120

Immelns Bygdegård (Stora sällskap) 044-96 301, 070-818 94 10 

 Äta

Immelns Camping Kiosken  Öppet sommarsäsongen.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 417. 

Immelns B&B Gyllingalängan Kafé m m på gång i nyöpp-
nade B&B. Bokvägen 2. Tel 044-96 333, 0704-551 314

 Handla

Immelns Camping Kiosken Öppet sommarsäsongen.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 417. 

Fiskebilen Färsk fisk och minilivs hem till dörren varje onsdag. 
Ring 0705-57 40 77 för beställning eller be honom stanna till.

 Aktiviter och upplevelser

M/S Immeln – sommarkryssa 
i Skånes enda skärgård
Sommarsäsongen. Hemsidan länkad från www.immeln.info. 
Förhandsboka! Tel 044-96 040 Immelns Turisttrafik AB.  

Immelns Kanotcenter  
1/4 KL 12-15 PÅSKJAKTEN! Tipspromenad för barn 
och vuxna. Vi bjuder på fika och godis till barnen! 
Öppet sommarsäsongen. Resten av året enligt avtal. Uthyrning 
av kanoter, nya kajaker och cyklar. Arrangemang av femkamper 
m m. Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 100.

IMMELNS BYGDEFÖRENINGS 
ÅRSMÖTE 17/3 KL 17, VÄLKOMMEN!
Gäst Britt-Marie Eriksson, Leader, 
informerar om alternativa trafiklösningar

§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 tre ordinarie styrelseledamöter på två år. Avgående:
       Karin Grönvall, Arne Palm och Yngve Olsson.
§8   Val av tre suppleanter på ett år. Avgående: Axel Seugling, Jon 
       Fagerlund och Anita Boregren.
§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.

Bygdeföreningens arbete
Vår verksamhet syftar till att utveckla bygdens bästa. För att
åstadkomma detta behöver vi dela arbetet på flera händer. 
Därför har vi följande arbetsgrupper
– Bygdegården, Byakampen, Bastu, Web, Fiber till byn, 
Vandringsleder, Trivselgrupp, Stenrundan och Stenmuséet.
Skulle du få lust till att delta så är du mycket välkommen! Det
innebär inte så mycket arbete som man ibland tror, särskilt inte 
när vi är så många som vi är nu!
Kontakt Nils-Henrik 0704-58 22 36, nilsh.johnson@bredband.net 

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

Nyheter från Gyllingalängan
Vi har i sommar flera brudpar som vigs någonstans runt Immeln. 
Ett par brudpar har valt att boka bagarstugan som bröllopssvit. 
Vi arbetar nu på ett bröllopskoncept där vi samarbetar med flera 
aktörer från byn. Det är allt från catering – campingen som nu 
utvecklar sitt koncept, make-up, hårfrisörska, bröllopstrubadur, 
bröllopstårta, personligt utformade inbjudningskort o s v. 
Är där någon i byn som känner att de kan bidra med något och 
tycker att det här verkar kul så hör gärna av er till mig. Tänk inte 
nja, kom ihåg smaken är som baken!
Vårt KaffeKakaKafé kommer att hålla öppet hela sommaren 
– dock ej regniga dagar men kanske med parasoll... vi får se. Har 
ni någon gammal trästol eller bänk/soffa som ska till tippen så 
dumpa dem gärna hos mig. Med lite fantasi, spik och färg så ska 
vi nog få dem sittvänliga. Och ni bjuds på kaffe med kaka.

Anita 044-96 333 eller 0704-55 13 14



Fiske i Immelnsjön
Fiskekort kan du bl a köpa hos Immelns Kanotcenter och Immelns 
Camping Kiosken. Kom ihåg att ett antal öar i sjön är fågel-
skyddsområden, vilket innebär att det under vissa perioder råder 
landstigningsförbud på öarna. Mer information finns på kartan 
över Immeln, som finns att köpa där fiskekort säljs.

Cyklar 
Hyr hos Immelns Kanotcenter. Kristianstadstillverkade med cykel-
korg, pakethållare. Hjälmar och barnstol finns. 50 kr/tim eller 150 
kr/dygn. Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 100.

Elcyklar 
Hyr/köp hos Grillkåtan. De fungerar så att du måste trampa, men 
kan sen välja hur mycket hjälp du vill ha. De fungerar även utan 
hjälpen. www.grillkatan.just.nu. Tel 044-96 181, 0705-79 94 43.

Tennisbanan 
Bokning hos Immelns Kanotcenter. Tel 044-96 100.

Yoga i Bygdegården  
Prova med AnnaYoga fr o m 7 april söndagar kl 16.30-18.  
Mer info www.annayoga.se. Tel Anna Hennig 0736-08 86 18.

Träning för alla 
I Hjärsås ungdomens hus. Från ”Box” till ”Freepowerdance”. 
Mer info www.halsokompaniet.nu. Tel Kerstin 0734-03 09 10. 

Boulebanan 
Klot kan lånas via Immelns Kanotcenter. Tel 044-96 100. 

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

Bada bastu eller i vedeldad tunna  
Hyr genom Immelns Camping Kiosken 044-96 417.

Grillkåtan på Ljungkullastigen
Koppla av i lyktans sken. Beställ grillpaket eller ta med matsäck. 
Plats inne för 10-12 pers. www.grillkatan.just.nu. Tel 044-96 181.

Stenrundan – en annorlunda vandringsled
Vandra genom Immelns bykärna, start vid Stenmuséet, till 
Gedenryds gamla stenbrott. Klättra på trappor och vandra över 
skrotstenshögar där lavar och tallar skapar en sällsam natur. 
Leden är 5,2 km lång och upplagd så att det också är möjligt att 
vandra kortare avsnitt.  

Det finns fyra nya leder. Stenrundan har funnits tidigare, den har 
start och mål vid Stenmuséet (vattentornet). De andra lederna i 
varierande svårighetsgrad och längd utgår från Kanotcentralen. 
Där finns också info om lederna. 

Karta Stenrundan som även innehåller intressant historia 
se Svart Granit www.immeln.info. 
Karta alla lederna 
se Byabladet nr 2 2012 www.immeln.info.

Stenmuséet
Utställningen Svart Granit visas i järnvägens gamla vattentorn 
mitt i samhället intill vandrarhemmet. Fri entré. Nyckel hämtas i 
Immelns Camping Kiosken eller Kanotcentralen (depositionsavgift 
50 kr återfås när nyckeln återlämnas). Öppet maj-september. 

Stengruppen, Immelns Bygdeförening tel 0733-14 45 76 eller 
044-96 045. Mejl svartgranit@immeln.info. www.immeln.info. 

Hyr nyrenoverade Bygdegården!  
Hyra: 50 kr/timmen de 4 första timmarna. Mer än 4 timmar 600 kr. 
Per dygn: 600 kr + 70 kr/övernattande gäst.
Boka via Yngve Olsson tel 044-96 301, 0708-18 94 10.

Nyinvigning!
Mycket nöje!

Camping & Vandrarhem 

Öppet mån-fre 15-19. Lör-sön 12-17 
Övriga tider efter överenskommelse
Söndagsdagens fr o m den 17/3 kl 12-15
Catering, allt för företag, klubbar, 
förening och kompisgänget
www.immelnscamping.se
Tel 044-96417, 0708-593323

16/3 kl 18 
med underhållning av 

Ewert 
Ljusberg
”Har du hört den förut”
Buffé med marinerad fläskfilé, rostbiff 
och pestofylld kycklingfilé serveras 
med potatisgratäng och potatissallad 
och grönsaker. Efterrätt kladdkaka med 
vispgrädde och varma hallon. Pris 325:-

19/4 Irländsk afton 
med Dun Aengus 
som gör ett stopp hos oss 
under sin världsturne
Meny Pulled Pork serveras med potatis, 
sås med ett stänk av Guiness, inlagd 
gurka och krispig sallad
Efterrätt glass med frukt och chokladsås
Pris 395:-

30/4 Pubkväll med 
Pälle och Lucas 
Fridlund

11/5 Lasse Sigfridsson
Nu inbyggd servering med braskamin!

Obligatorisk bordsbokning på alla 
arrangemang.



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   

De nya busstiderna 
Det finns nu möjlighet att ta sig till Kristianstad från Immeln, 
och tvärtom, tio gånger varje dag, måndag-fredag. Vi har fyra 
avgångar på morgonen och sex avgångar på eftermiddagen. 
Detta har blivit möjligt genom den nya linjen, 543, som går 
mellan Knislinge och Arkelstorp. Ingen kompletteringstaxi 
behöver beställas. Nu gäller det bara att vi utnyttjar bussarna så 
mycket vi kan! Utan busslinje stannar byn!

Skånetrafiken har tyvärr inte informerat om tidtabellerna, på 
ett sätt som är överskådligt för oss som vill åka buss. Det finns 
t ex inga tryckta tabeller för linje 543 (om inget hänt de senaste 
veckorna) och framförallt finns det inga tidtabeller som kopplar 
ihop linje 543 med linjerna 545 respektive 550. Vid hållplatserna i 
Immeln och Värestorp finns heller ingen information om att man 
kan ta sig vidare till Kristianstad. Detta kan ställa till problem för 
turister och andra som är på tillfälligt besök i Immeln.

Enda sättet att lätt hitta vägen, är via reseplaneraren på 
Skånetrafikens hemsida, men även här finns felaktigheter. Det 
anges t ex att man ska byta buss i Arkelstorp, vilket man inte 
behöver. Alla bussar via Arkelstorp fortsätter mot Kristianstad 
respektive Immeln.
P g a detta får ni, via Byabladet, tidtabeller som visar hur ni kan 
resa till och från Immeln, antingen via Arkelstorp eller Knislinge. 
Smidigaste och snabbaste vägen går via Arkelstorp, där man alltså 
lugnt kan sitta kvar på bussen. 
(Åker man via Knislinge får man byta buss. Riktning Kristianstad-
Knislinge-Immeln är marginalen 5 minuter vid bussbytet. Riktning 
Immeln-Knislinge-Kristianstad är marginalen bara en minut och 
bussarna väntar oftast inte in varandra vid försening. Detta är 
förstås inte bra och vi har därför angett i tabellen när nästa buss 
går).
Till och från Hässleholm passar bussarna sämre och väntetiden i 
Knislinge blir en dryg halvtimme.

Busstidtabeller, som utgår ifrån Immeln. Kan vara bra att ha som 
lathund när man vill åka buss. Alla tabeller gäller måndag-fredag:

543-550 Immeln - Arkelstorp - Kristianstad (inget byte)
Immeln   07.06   08.06   16.06   17.06   18.06
Arkelstorp  07.15   08.15   16.15   17.15   18.15
Kristianstad C  07.41   08.41   16.41   17.41   18.41

550-543 Kristianstad - Arkelstorp - Immeln (inget byte)
Kristianstad C  05.43   06.43   15.43   16.43   17.43
Arkelstorp  06.07   07.07   16.07   17.07   18.07
Immeln   06.16   07.16   16.16   17.16   18.16

543-545 Immeln - Knislinge - Kristianstad (byte i Knislinge)
Immeln   06.19   07.19   16.19   17.19   18.19
Ank Knislinge 06.34   07.34   16.34   17.34   18.34
Avg Knislinge 06.35   07.35   16.35   17.35   18.35
  06.50   07.50   17.05   18.05   19.05
Kristianstad C  07.02   08.02   17.02   18.02   19.02
  07.17   08.17   17.32   18.32   19.32

545-543 Kristianstad - Knislinge - Immeln (byte i Knislinge)
Kristianstad C  06.15   07.15   15.15   16.15   17.15
Ank Knislinge 06.43   07.43   15.43   16.43   17.43
Avg Knislinge 06.48   07.48   15.48   16.48   17.48
Immeln   07.03   08.03   16.03   17.03   18.03

543-542 Immeln - Knislinge - Hässleholm (byte i Knislinge)
Immeln   06.19   07.19   16.19   17.19   18.19
Ank Knislinge 06.34   07.34   16.34   17.34   18.34
Avg Knislinge 07.05   08.05   17.05   18.05   19.05
Hässleholm C  07.35   08.35   17.35   18.35   19.35

542-543 Hässleholm - Knislinge - Immeln (byte i Knislinge)
Hässleholm C              06.45   14.45   15.45   16.45
Ank Knislinge             07.13   15.13   16.13   17.13
Avg Knislinge 06.48   07.48   15.48   16.48   17.48
Immeln   07.03   08.03   16.03   17.03   18.03

Immeln-Hässleholm via Kristianstadtåg tar lite längre tid än 
bussen ovan, förutom eftermiddagstiderna via Knislinge, om man 
inte missar bussbytet. Då kan man ta sig dit på 1 tim och 7 min.

ANNONSERA I IMMELNS BYABLAD! Bladet ges ut i ca 310 ex. Sommar ca 360 ex. Det delas ut från Värestorp till Dönaberga. Tel 96 167.

Comne Work AB är i startgroparna att dra fiber till Klockarens 
bostäder i Immeln. Bygdeföreningen har träffat dem för att 
diskutera möjligheten att även ansluta privata bostäder.
Nedan finns information från Comne Work samt ett prisexempel.

På mötet kommer Comne Work att närvara och svara på 
frågor angående en eventuell anslutning. De erbjuder Immeln 
supersnabbt bredband och HD-TV via fiber.
I ett första steg i Östra Göinge kommun vill Comne Work och 
Telia erbjuda anslutning till fibernätet de bygger. Nätet ägs och 
byggs av Comne Work men drivs av Telia.
Idag har de ett avtal klart med Bostads AB Klockaren om att 
ansluta deras 12 lägenheter innan årets slut.
Projektet kräver minst 30 villor som ligger i närheten av varandra. 
Blir spridningen för stor krävs fler än 50 anslutningar. Vilket vi 
känner är helt möjligt. 

Från Comne Work
Erbjudande
Anslutning från 7 000-15 000 kr. Priset gäller i samband med 
tecknande av nedanstående abonnemang i 5 år:
IP telefoni, bredband 100/10, IP TV 18 kanaler, router, digital box 
(går att köpa till flera om ni behöver i flera rum). Pris 395 kr/mån

Besparing, exempel
Har man idag ADSL och t ex Viasat och fast telefon har man en 
månadsavgift på ca 750 kr/mån.
Tecknar man erbjudandet på 5 år så gör man i så fall en besparing 
på ca 21 000 kr på 5 år. Som ni ser är det inga problem att räkna 
hem denna investering.

Varför ska man ha fiber till sin villa
Högre värde på huset, lägre månadsavgift, högre och säkrare 
hastigheter, framtidssäkert, större valmöjligheter. Inte ska man 
behöva bo i en stad för att kunna få denna möjligheten.

Vilka är Comne Work 
Bolaget bildades av Andreas Andersson 1999. Idén var att erbjuda 
bredband till olika grupper. Idag äger Comne Work stadsnät i 
hela Östra Göinge Kommun och de håller just nu på att ansluta 
alla fastighetsägare i Östra Göinge Kommun. 
Comne Work har ett stort samarbete med Telia. De hyr ut fiber till 
Tele2, Bredbandsbolaget, Telia och många andra. Bolaget har 
14 anställda där 99% är hemmahörande i Östra Göinge Kommun. 
Bolaget har även två andra inriktningar, el och VVS.

Vi hoppas att detta låter intressant! Välkomna 6 mars!

BYGDEFÖRENINGEN BJUDER IN TILL MÖTE OM FIBER I BYN 
i samverkan med Comne Work 6 mars kl 18.30 i Bygdegården


