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FRAMSTEG PÅ GÅNG OCH CYKEL  

FIBERNYTT 
PINGISTURNERING

BYAKAMPEN  

SÅNGGLADA SÖKES
till Immelnköruppstart!

ÅRSMÖTE 30/3
Valborgstider	m

	m,	

Spara	bladet!

SNART INVIGNING 
AV NY CYKELLED! 
Ett projekt med deltagande från 7 olika föreningar 
från Sibbhult, Hjärsås och Immeln har snart nått 
sitt mål. 

Med stöd av pengar från Leader och kommunen har man under 
snart två år arbetat med att färdigställa en cykelled som binder 
ihop Sibbhult, Hjärsås och Immeln, vilket vi berättat tidigare. 
Om några månader ska det hela invigas.

Man kommer kunna cykla i vacker Göingeterräng mellan orterna 
utan besvär från annan trafik. Lederna kommer vara väl skyltade 
(bl a har man sedan en tid kunnat se en skylt vid Hjärsås kyrka) 
och dessutom kommer här och där finnas skyltar om kultur och 
naturvärden att se.

Terrängen är normalt ganska lätt att cykla i men mellan Hjärsås 
och Tubbarp är det rejält kuperat och samtidigt oerhört vackert 
på sin ställen. Att komma en solig sommarmorgon ut genom 
skogen efter Tubbarp och se Hjärsås ligga som en pärla långt där 
nere är väl värt turen. Samtidigt förstår man höjdskillnaderna.

Just Tubbarps station blir en central i leden. Här korsas lederna 
till Sibbhult, Hjärsås och Immeln. Det känns roligt att Tubbarps 
station återigen får en form av central roll.

Just nu pågår en rad olika cykelledsprojekt runt om i vår 
kommun. Förhoppningsvis kan man knyta ihop dem och göra 
Östra Göinge till ett eldorado för cykelsemester, vem vet!?

Nu pågår också en diskussion med kommunen om att hitta en 
bra framtida lösningar för att underhålla och förvalta lederna. 
I rådande projekt har föreningarna tagit på sig denna roll. 
Eftersom det således finns en rad sådana projekt runt om i 
kommunen vore det bra ifall vi kan hitta ett sätt att samordna 
förvaltningen. Som ni kan läsa på annan plats så är det snart 
invigning av vandringsled(er) i Immeln och där finns samma fråga 
uppe. 

Slutligen vill jag bara framföra ett stort tack framförallt till Kjell-
Inge Malm, Jörgen Persson och Lill Thomasson som gjort det här 
projektet möjligt.

Nils-Henrik



Cyklar 
Hyr hos Immelns Kanotcenter. Kristianstadstillverkade med cykel-
korg, pakethållare. 
Hjälmar och barnstol finns. 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, 0702-986 186.

Träning för alla 
Träningen kommer att köra igång i Immeln vecka 20.
Onsdagar 19.00-20.00 nere vid Båthamnen.
”Allsidig allround träning som passar alla”. 
Mer info www.halsokompaniet.nu. Tel Kerstin 0734-030 910. 

Motionscykling  
Anmälan vid Ungdomens hus, Hjärsås. Bemannat söndagar 9-11. 
Cykelväg fritt val. Utlottningar på startavgiften. Arr HJVIF. 

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

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

Paintball vid Bygdegården  
Samla ihop ett gäng, kontakta Göinge Paintb tel 0722-532 747, 
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. Nu även utökat med en Muurikka ute 
under ett grilltak. Du kan laga maten eller så ordnas en kock som 
hjälper till!
www.grillkatan.just.nu. Tel 044-96 181 eller 0702-986 186.

Massage, ansiktsbehandling m m
Maj-Lis Ateljé, ljungkullen.blogg.se. Tel 0702-986 186.

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 Sten-
muséet (vattentornet). De andra lederna i varierande svårighets-
grad 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. 

Guiden
 Boende 

Immelns Camping & Vandrarhem  tel 044-96 417

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

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

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

Killeboda Gård  Bo på lantgård tel 044-96 486, 0708-964 860

 Äta

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

Immelns B&B Gyllingalängan sommarkafé söndagar. 
Bokv 2. Tel 044-96 333, 0704-551 314

 Handla

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

Färsk fisk och minilivs hem till dörren varje onsdag. 
Ring 0705-574 077 för beställning eller be honom stanna till.

 Aktiviter och upplevelser

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

Immelns Kanotcenter  
Öppet sommarsäsongen. Resten av året enl avtal. Uthyrning: 
kanoter, nya kajaker och cyklar. Arr femkamper m m. Hemsidan 
länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 100.

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.
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Träning vid båthamnen med start vecka 20.                                                 Foto Hälsokompaniet



PINGISTURNERING 
FÖR GAMMAL SOM UNG!
Vi tänkte köra en pingisturnering i Bygdegården.
Det ska inte vara något märkvärdigt utan mer att vi i byn ska 
träffas. 
Lördagen den 12 april.
Barn/ungdom börjar 11.00-ca 14.00.
Vuxna/pro börjar 14.00-tills vi blir färdiga.
 
Rack finns att låna och spelschema gör vi på plats efter hur 
många som kommer. 
Är det någon som kan hjälpa till med att döma alternativt 
administrera tar vi tacksamt emot hjälp. 
Ni som inte kan spela är välkomna ner och heja på övriga spelare.

Enklare fika finns att köpa, men turneringen är kostnadsfri.
Vid frågor ring Andreas 96 199 eller 076-128 38 00.

FRAMSTEG FÖR 
VANDRINGSLED 
RÅBOCKALEDEN
Genom EU projektet Landsbruktsutveckling har vi nu tilldelats 
medel för projektering och genomförande av Vandringsled  
Råbockaleden samt informationstavlor om Immeln.

Ytterligare information kommer att ges vid BYGDEFÖRENINGENS 
ÅRSMÖTE.

Som vi tidigare nämnt finns Råbockaledan i projektet vandrings-
leder kring Immeln. Det är en led från Kanotcentralen till 
Råbockabackarna mot Krämeboda, sedan över vägen mot sjön 
tillbaka till samhället.
Spårcentralen blir en karta med information om Immelnområdet 
och dess natur och kultur.
“Landskapet runt omkring oss är vår livsvärld, det ger mening att 
lära kännas.”/Harry Martinsson.

Olle Hjelm, Kjell Nilsson

FIBER I BYN-PROJEKTET 
Enligt tidigare besked från Andreas på Comne work ska den stora 
fibern nu ha blåsts in. Det beräknades ta ca 1 vecka och sedan ska 
de sätta utrustningen hos alla.
Så i slutet av mars beräknar de att vara klara med sin del.

Andreas Torndahl

KÖRLEDARE OCH 
MEDLEMMAR SÖKES TILL 
IMMELNKÖRUPPSTART!
Vi är ett gäng tjejer/damer som är sugna på att starta upp en kör i 
Immeln med omnejd.
Vi söker nu någon som vill leda kören.
och samtidigt finns där plats för fler körmedlemmar.
Välkommen att höra av dig till annmarita_57@hotmail.com

Marita Johnson

Elcyklar och fika
Grillkåtan börjar nu med ytterligare en nyhet, paketet “Elcyklar 
och fikakorg” som ska komma igång i vår. 

Även kommunen har tankar på elcyklar. De har ett projekt 
på gång där man ska utvärdera elcyklar och de ska hyra hos 
Grillkåtan i Immeln. 
Tel Kjell och Maj-Lis 044-96 181 eller 0702-986 186.

Café med tema
Immelns B&B Gyllingalängan öppnar sitt café söndagar med start 
den 22 juni. Den 29 juli blir det temacafé med arabiskt tema. Fler 
teman är att vänta i sommar. 

De fortsätter även med bröllopskonceptet. 

Tel Anita 044-96 333, 0704-551 314

VALBORGSMÄSSOAFTON 
VID IMMELN
Valborg firar vi som vanligt vid båthamnen med start för 
försäljning av facklor vid kiosken kl 19.30. 
Fackeltåget går från kiosken ca 20.00.
Sång av Immelns sångkör ca 21.00 och 21.45 fyrverkeri. 
Detta är ca tider. 
Det kommer att finnas kaffe och kaka, korv och läsk till 
försäljning, chokladhjul och lotterier.

MUSIK VID IMMELN
Musik vid Immeln blir den 2 augusti i år.

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.

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:- för 
enskild medlem eller 100:- för familj på p g 91 38 24-9. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!
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Välkomna till
IMMELNS BYGDEFÖRENINGS 

ÅRSMÖTE 2014 
SÖNDAGEN DEN 30 MARS KL 16 
i Bygdegården

DAGORDNING 
§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: 
Andreas Torndahl, Jan-Olof Josterud och Nils-Henrik Johnsson. 

§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. Information om vandringsled. 

§14. Övriga frågor. 

§15. Mötet avslutas. 

VAR MED I 

BYAKAMPEN 
2014!
Förra årets Bykampen blev lyckad och det är nu dags att 
anmäla sig till 2014 års Bykampen. 
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 24 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 24 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 0709-772 691, Axel 072-194 56 65, Jon 0709-692 595 
eller Ante 076-128 38 00.

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   

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.
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