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Rädda Immeln – just nu
Invigning!

Vad kan du göra?  

Midsommarfirande!

Nässelfrossa runt Immeln!

Piren på riktigt!

Moraeus på riktigt!

Midsommar vid Immeln
12.45 vid båthamnen börjar vi med att klä midsommarstången 
med medhavda blommor och hjälps åt att resa den.
13.30 spelar spelmännen upp till dans runt midsommarstången.
Aktiviteter och lotter kommer att finnas under eftermiddagen.
Arrangörer är Hjärsås-Värestorp IFs ungdomssektion.

Piren 
– nu blir det 
verklighet!
Nu blir det verklighet av planen 

med påbyggnad av piren. I midsommarveckan görs arbetet med 
balkar på den yttre delen av piren och sedan ett trädäck på detta. 
Lite stökigt kan det förstås bli under arbetets gång. Men sedan 
får vi en härlig plats att träffas på i sommar!

Karin Grönvall 

RÄDDA IMMELN
26 juni invigning visningssträcka 
Kl 13.30-16 är det invigning och visning. Projekt Rädda Immeln 
startades 2012 och anläggningen av visningssträckan är ett av 

projektmålen. Sträckan visar åtgärder som kan göras för att få 
positiv inverkan på vattenkvalité, växt- och djurliv i och vid ån. 
Mer info se annons.

Vad händer nu?
Som ni alla säkert vet pågår ett projekt för att förbättra 
vattenkvaliteten i Immelnsjön. Märk väl att vattnet fortfarande 
håller bra kvalitet, men är på väg att försämras inte minst 
efter stormarna Per och Gudrun. Framförallt är tillflödet från 
Ekeshultsån inte bra därför är just den i fokus.
Immelnbon Emil Grönkvist deltar aktivt i projektledningen. Emil 
berättar följande om vad som händer i projektet just nu och vad 
vi som Immelnbor själva kan göra för att påverka vattenkvaliteten 
i rätt riktning. 

”Vi har ju gjort en visningssträcka uppe vid Traneboda. Den ska vi 
ha invigning på den 26/6 då kommunalråden i Östra Göinge och 
Osby kommer att medverka. Vi visar där på en del möjligheter 
som man kan göra, bl a sedimentfälla och kantzoner. 

Vidare jobbar vi nu på att få igång två nya områden att jobba 
med vattenvårdande åtgärder. Vi har även påverkat Osby 
kommun och blivit lovade ett ytterligare steg på reningsverket 
inom kort. Samt att arbetet med visningssträckan fortsätter”.

Vad kan då vi bybor göra? 
“Ja, först och främst är det ju att se över och byta ut 
enskilda avlopp som ansluter eller riskerar att ansluta till 
sjön. Forts på sidan 3



KG  / Grillkåtan / Aktiv fritid i Immeln
www.grillkatan.just.nu  www.batbike.se

Tel 070-5799443  

1 timme 85:-, 1 dag 9-17.30 200:-
Övrig tid begär offert

Även försäljning – vid köp avdrages 
hyreskostnaden!

Hyr elcyklar!

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 
cykelkorg, 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. Nyhet! Paketet “Elcyklar och fikakorg! 
www.grillkatan.just.nu. Tel 044-96 181, 0702-986 186.

Sommarträning vid båthamnen  
Onsdagar 19-20. ”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 www.goingepaintball.se 
tel 0722-532 747. 

Grillkåtan på Ljungkullastigen
Koppla av i lyktans sken. Beställ grillpaket eller ta med matsäck. 
Plats inne för 10-12 pers. Nu även en Muurikka ute under grilltak. 
Du kan laga maten eller 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.  

De fyra nya lederna 
Stenrundan har start och mål vid Stenmuséet (vattentornet). 
De fyra nya 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. 

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

 Mat och nöje

Immelns Camping Kiosken  Sommaröppet  9-21 alla dagar. 
Pubkväll 5/7, 2/8, 22/8. Ring gärna och beställ mat, meny 
se hemsidan, länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 417. 

Immelns B&B Gyllingalängan 
Sommarkafé söndagar, 29/7 temacafé arabiskt tema. 
Även bröllopskoncept. Bokv 2. Tel 044-96 333, 0704-551 314

 Handla

Immelns Camping Kiosken  Sommaröppet 9-21 alla dagar.  
Hemsidan 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

Sommarkryssa i Skånes enda skärgård
Sommarsäsongen. Ta en tur med M/S Immeln! Tel 044-96 040. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. 

Immelns Kanotcenter  
Öppet sommarsäsongen. Resten av året enligt avtal. Uthyrning: 
kanoter, nya kajaker och cyklar. Arr femkamper m m. Hemsidan 
länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 100.
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Forts från sidan 1

Vi ser det också som värdefullt 
och viktigt att det kommer in 
tankar och idéer kring projektet. 
I övrigt är alla observationer 
från sjön alltid trevligt att få in. 
Delar av Rädda Immelns ledning är 
ju engagerade i andra organisation-
er också, som Skräbeåns vattenråd referensgrupp Immeln och 
Immelnsjöns fvo. Där kan vi ju också lyfta en del tankar och idéer. 
Som sagt all feedback är av värde. Vidare kan man ju alltid köra 
upp och besöka visningssträckan och ta del av den.”
Om Invigningen av visningssträckan, se annons.

PADDLA FÖR IMMELN
Kanotcentret bjuder på hyran
I dagsläget gör kanotcentret följande för att minska 
nedskräpning och brott mot allemansrätten:
Vid bokning får alla allemansrätten.
Vid ankomst får alla allemansrätten och svarta sopsäckar.
Vid avslutning finns en container som kanotisterna kan slänga 
sina sopor i.

I höstas anordnades ”Paddla för Immeln” som var flera dagar då 
folk kunde paddla gratis mot att de plockade skräp.
De använde också 100 arbetstimmar för att skicka ut personal 
med båt och städa upp på öarna.

De kommer även i år att arrangera ”Paddla för Immeln” samt 
skicka ut personal. Datumen blir:
  9/9   Start och slut i Immeln
10/9   Start och slut i Breanäs
11/9   Start och slut i Brotorpet.
Alla dagar är 10-16 och du kan redan nu anmäla sig via 
hemsidan, länkad från www.immeln.info.

Kanotcentret bjuder på kanothyran och anordnar 
grillmöjlighet som avslutning på dagen.
Vi möts, se datum och plats ovan, delar upp området och paddlar 
iväg därifrån. Alla tar med sig egna handskar men får sopsäckar 
och spadar av kanotcentret. Sedan städar vi i de tilldelade 
områdena och får samtidigt en vacker naturupplevelse.

Kanotcentret hoppas att många har möjlighet att avse tid till 
projektet och man får gärna delta flera dagar. Oavsett om du 
deltar eller inte så hoppas vi att du vill sprida budskapet!

Råbockaleden 
Arbetet med vandringsleden fortgår och vi håller på att samla in 
material och bilder till anslagstavlorna samt var de skall placeras.
Mer info kommer efter hand.

Kjell och Olle

Tennisbanan öppen
Tennisbanan har nu öppnat för säsongen. För att bli medlem sätt 
in medlemsavgiften, som är för enskild 300 kr och för familj 
350 kr, till Immelns Tennisklubb på bankgiro 238-5565.
Ange namn i meddelandefältet.
Pris för icke-medlem är 100 kr och betalas i kanotcentret.

Regler: Banans håligheter skall jämnas till och hela banan dras av 
med borste efter spel. Vid torr väderlek skall banan vattnas efter 
spel. Tänk på att inte vattna för mycket om spel skall ske direkt 
efter. Allt annat än tennisspel är förbjudet på banan.
Spela inte vid kraftigt regn eller då banan är för mjuk efter regn.

Mer information samt bokning finns på www.laget.se/immelnstk

MÖTE MED KOMMUNEN
Henrik Arvidsson från Östra Göinge kommun besökte Immeln på 
inbjudan av Bygdeföreningen som hade synpunkter på en del 
som borde förbättras i byn.
Det gällde badplatsen där fin sand borde tillföras, vilket också 
också har utförts.
Ett problem kvarstår. I mitten av 1950-talet revs den gamla 
trampolinen och där finns fortfarande delar av fundamentet kvar.
Henrik lovade att fylla på med mera sand som täcker över 
cementresterna.
Vid volleybollplanen har kommunen justerat kanterna och fyllt 
upp med fin sand.
Vid ”Lillstugan” finns en jordkällare som delvis rasat ner. 
Kommunen har sett till att den rivits och forslat bort skräpet.

I vinterstormen blåste 5-6 björkar ner vid Gamla Byvägen mot 
järnvägsviadukten. Kommunen har avverkat och transporterat 
bort virket och riset men inte stubbarna som blev kvar med 
rötterna upp. Henrik lovade att till hösten när man har en 
grävmaskin i området ska stubbarna tas bort.

Vidare promenerade Henrik och undertecknad fram på 
järnvägsbanken där kommunen har asfalterat och satt upp 
belysningsstolpar, vilket har blivit ett mycket uppskattat 
promenadstråk. En skönhetsfläck är ”Gyviks mosse” där det efter 
stormar ligger kvar många vindfällor i en salig röra. Henrik har 
kontaktat markägaren som lovade att vid nästa avverkning även 
röja upp och snygga till området.

Arne Palm

Byakampen
Bykampen hölls den 24 maj. Natten innan åskade det och öste ner 
regn så vi var lite nervösa att det skulle bli regn på Byakampen. 
Men, vi hade tur, även om det inte var strålande sol så var det 
uppehåll och solen tittade faktiskt fram några gånger också. 

I naturlig ordning började vi med seriespel i kubb följt av 
volleyboll, efter det slogs det fotbollsstraffar. Till sist avslutade vi 
dagen med stafett. 
Första stafettgrenen bestod av skidgång över boulebanan. När 
skidorna slog i på andra sidan skulle nästa två deltagare ta med 
skidorna och några plastglas ner till sjön och fylla plastglasen 
med vatten. När dessa var fyllda skulle de balanseras på en av 
skidorna först över första volleybollnätet, sedan under det andra. 
Där stod sedan sista medlemmen och tog emot vattnet i en spann 
och sprang med denna spann in i mål. När alla lag kommit i mål 
började vi med att mäta hur mycket vatten de hade med sig. Man 
var tvungen att ha en viss mängd vatten med sig för att vinna. 
Första laget in hade också tillräkligt med vatten, det var laget 
Tjollekålle 1. Stort grattis till er.
Stort tack till alla som var med!

Byakampen crew

Årsmötet
Årsmötet 30/3 samlade unga och gamla. Det finns ett 
engagemang och en glädje i att arbeta med Bygdeföreningen. 
Vandringsleder, vägåterställning sedan fiberarbetet, piren, krav 
om vattennivån, skräp, vindfälle, underhållet av nya cykellederna 
m m togs upp.
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NÄSSELFROSSA 
22-29 JUNI
Nässelfrossa, kulturveckan i hela bygden runt Olofström, är en 
av de större kulturhändelserna i Blekinge, en annorlunda festival 
med uppemot 150 evenemang under 8 dagar som nominerades 
för Stora Turismpriset 2011. 

Nyteboden i Nyteboda har flera arrangemang under veckan t ex 
teater, musik, föreläsningar, lär dig trycka, Nässlor till nytta och 
nöje, Spegefläsk och butterkaga. Många är redan fullbokade så 
snabba på..! Fler spännande upplevelser t ex vid Raslången finns 
i programmet på www.nasselfrossa.se
Fullbokat är just nu även Bygdegårdens arrangemang. Den som 
vill gå får hoppas på att någon lämnar återbud (alltid plats för 
några till): 

Mån 23/6 kl 17.30-19
Axel de la Nietze på hemmaplan i Immelns samhälle 
När Axel de la Nietze vände hem från vagabonderandet över 
världen bosatte han sig i Immeln. I ett rikt flöde skildrade han 
som få traktens liv och historia. Bengt Bejmar berättar om Axels 
liv och Johnny Karlsson samtalar med besökarna om Axels liv och 
de minnen han lämnat i trakten. Pris 50 kr. Just nu fullbokat.
Arrangör Axels vänner. Medarrangör Immelns Bygdeförening

NYTT DATUM! 
MUSIK VID IMMELN 
2 AUGUSTI
MED KALLE MORAEUS!
Välkommen till Musik vid Immeln den 2 augusti kl 14-ca 18. 
Datumet ändrades strax efter att senaste tidningen trycktes så att 
alla artisterna skulle kunna komma. 
I år arrangeras Musik vid Immeln för 35 året och gästas av Kalle 
Moraeus, Danne Stråhed, Bandet Dönaberga, Showtime 
(Sophie Sjörén, Theresa Blom och Helena Wessman 
sjunger schlager och ABBA-medley). Mats och Micke från 
Casinogänget samt Roger underhåller i pauserna.
Inträde vuxna (16 år-) 200 kr, barn (7-15 år) 80 kr. 
Barn under 7 år fritt i föräldrars sällskap.
Det är Hjärsås-Värestorp IF/Sibbhults IF som arrangerar även i år.

Immelns hemsida
Vi kommer i det närmaste att lansera en ny hemsida för Immeln 
(samma adress www.immeln.info men med nytt utseende). Den 
kommer att bygga på en ny teknik som gör det möjligt för fler att 
kunna lägga in material och administrera sidan. Förhoppningsvis 
ska vi kunna få en mer levande hemsida i och med detta. Det 
finns också möjligheter att fortsätta utveckla funktioner som 
bilpool, bygdegårdsbokning m m. Sidan anpassar sig efter vilken 
skärm du använder. 

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.

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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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 91 38 24-9. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!


