
Sommaren 2014 hoppas vi att piren ser ut 
ungefär som på stora bilden... 

PIREN OCH PÅBYGGNADEN
För några månader sedan var vi några stycken från 
Bygdeföreningen som presenterade ett förslag för Kenneth 
Liedman på kommunen. Förslaget innebär en påbyggnad 
och breddning av den yttre delen av piren med ett trädäck. 
Detta skulle dels göra piren vackrare, men framförallt öka 
möjligheterna att använda den. Sitta och sola, umgås, ha 
picknick. 
Från soldäcket planeras också en trappa ner i vattnet så att det 
blir en attraktiv badplats till. På vintern blir det en bra plats att 
sitta och snöra på skridskorna.
Kenneth Liedman tog väldigt positivt emot vårt förslag. 
Kommunen har sedan lämnat in ansökan till Länsstyrelsen och 
fått ett positivt förhandsbesked för påbygganden. 

Finansieringen av projektet ska ju egentligen komma genom 
Albert Petterssons minnesfond, men frågan är om det räcker och 
om kommunen i så fall kan bistå med resterande. 
Närmast ska kommunen göra en förenklad projektering och 
kostnadsberäkning, därefter vet vi närmare. 
Om allt faller på plats och man får ihop pengar kan bygget nog 
göras under våren, det är det Bygdeföreningen siktar på!

Planer för en bastuflotte lever vidare. Utanför detta soldäck 
skulle det bli en perfekt placering för bastuflotten.

Karin Grönvall

FIBER I BYN-PROJEKTET 
Nu efter många turer har grävningen kommit igång och avklarat 
är Norregårdsvägen, Ljungkullastigen och ner till Bygdegården.
Innan det grävs vidare mot Rubergs avvaktar man och hoppas få 
in några intressenter till.
Under vecka 47 är planeringen att grävningen ska börja 
under bron och längs banvallen bort till Gyllingavägen.
Det satsas på att gräva så mycket som möjligt innan tjälen 
kommer. När det inte går att gräva mer kommer fibern att blåsas 
in och de fastigheter man grävt till kommer att anslutas. Arbetet 
kommer givetvis att fortsätta igen så fort tjälen släpper, för att 
färdigställa till resterande villor. Andreas på Comne Works är 
väldigt positiv och tycker att det är positivt att så många valt att 
ansluta sig direkt. Och menar att det blir ju billigare för kunden 
att göra det nu än att ansluta sig i efterhand.

Jon Fagerlund, Andreas Torndahl

”BUSSEN TILL IMMELN”
Vi blev ju av med bl a middagsturer till och från Immeln när de 
nya tidtabellerna fastställdes förra året. Jag har legat på både 
kommunen och Skånetrafiken om detta. 
Jag och Ulf i Gyllingalängan träffade representanter från 
kommunen tidigt i höstas. Vi fick förståelse för att trycka på 
Skånetrafiken om en förändring av tiderna.
Efter träffen i Broby träffade jag och kommunrepresentanter 
dem i Hässleholm den 7 oktober. Vi fick klara besked att vi inte 
kunde få fler turer. Då var det bara att försöka se vilka turer 
som vi skulle flytta till mitt på dagen. Efter genomgång av vilka 
turer som det var minst resande på lämnade vi över ärendet till 
Skånetrafikens representant.
Dagen efter fick jag ett förslag som jag tyckte verkade bra. Det 
var snålt om tiden för den 10 skulle tidtabellerna spikas.

På nästa sida finns nya 550 och 543 tiderna, gäller fr o m 15/12!
Jan Ericsson
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”BUSSEN TILL IMMELN”
NYA TIDTABELLERNA ATT SPARA  

FIBERNYTT!  

SOPPTEATER!
Muurikka och julbord vid Immeln...

Skicka gärna in bilder 
och info till Byabladet

Ny vandringsled 

på gång, se sid 4... och 

vi önskar er en
 riktigt 

God Jul!

Foto Olle Hjelm





Guiden
 Boende 

Immelns Camping & Vandrarhem  tel 044-96 417

Immelns B&B Gyllingalängan  Bokv 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  Se sep text, boka julbord i vinter. 
Öppet sommarsäsongen. Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 044-96 417. 

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

 Handla

Immelns Camping Kiosken Öppet sommarsäsongen. 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

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 fågelskyddsområden, 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. www.grillkatan.just.nu. 
Tel 044-96 181, 0702-986 186.

Träning för alla 
Träna i Hjärsås. Mer info www.halsokompaniet.nu. Tel Kerstin 0734-030 910. 

Tennisbanan 
Se sep text. 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. www.grillkatan.just.nu. Tel 044-96 181.

Massage, ansiktsbehandling m m
Maj-Lis Ateljé, ljungkullen.blogg.se. Tel 0702-986 186.Ti
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VANDRINGSLED RÅBOCKALEDEN
I projektet vandringsleder kring Immeln planeras en led från 
Kanotcentralen till Råbockabackarna mot Krämeboda, sedan över 
vägen mot sjön tillbaka till samhället.
Ansökan om medel för genomförandet ligger hos 
Jordbruksverket. 
Spårcentralen blir en karta med information om Immelnområdet 
och dess natur och kultur.
Markägarna är välvilligt inställda till projektet.
“Landskapet runt omkring oss är vår livsvärld, det ger mening att 
lära kännas.”/Harry Martinsson.

Olle Hjelm, Kjell Nilsson

HÖSTFESTEN
Den 14 september gick årets höstfest av stapeln. Percy och Cilla, 
byns egna cateringfirma bjöd gästerna på helgrillad gris och 
potatisgratäng, till efterätt serverades äppelkaka med vaniljsås. 
Bygdeföreningens husband bestående av Ingemar, Pälle, Arvid 
och Paul stod för underhållningen. Kvällens auktioner bidrog till 
att vi kunde köpa en ny uppsättning bestick till Bygdegården.
Även denna festen blev otroligt lyckad så vi får väl se vad våren 
har att erbjuda. Festkommittén tackar för all hjälp med allt från 
äppelkakor till dukning och städning.
På återseende!

Jon Fagerlund, Andreas Torndahl

Julbord vid Immeln
Immelns Camping serverar julbord i nya inbyggda serveringen 
med braskamin. 30/11, 5/12, 7/12, 12/12, 13/12. Pris 395:-. 
Pensionärer 5/12 och 12/12 195:-. 

Bordsbokning tel 044-96 417, 0708-593 323.

Muurikka vid Grillkåtan 
Grillkåtan har nu utökat med en Muurikka under ett grilltak. Du 
kan laga maten eller så ordnas en kock som hjälper till!

Maj-Lis Renud tel 0702-986 186

SOPPTEATER 
HARRY MÖTER BETTY!

Teater- och musikföreställning 
i Bygdegården tors 5/12 kl 19 

I pausen serveras soppa. 
Programmet är “Harry Martinson och Betty Olofsson”.

Betty Olofsson minns lite av sitt liv tillsammans 
med Martin Olofsson. Rosie Hennig framställer Betty. 

En föreställning där några av Harry Martinsons 
dikter är tonsätta av Ingemar Nilsson.

Det kommer att finnas en utställning på plats, som gjordes 
av Nobelmuséet till Harry Martinsons 100 års jubileum.

Anmäl er till rosie.hennig@gmail.com 
eller på tel 0722-136 126

Välkomna!

teaterstenbaraland.se

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   

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.

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!

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.

Guiden fortsättning


