
 Just nu

Ungdomar!
Nu finns det pengar, max 30 000 kr, som kan göra livet 
i din by betydligt roligare. Tanken är att du inte ska be-
höva bo i en stad för att det ska hända saker!

Men du behöver själv ta tag i det! Gärna tillsammans med andra 
ungdomar. Det kan t ex vara att 
– skapa mötesplats där man kan träffas varje dag efter skolan
– disco för sjuor, åttor och nior.
– rockkonsert för ungdomar.
– tävlingar i dataspel. 
– tjejläger under sommarlovet.

Projektet kan alltså handla om allt mellan himmel och jord, så 
länge många ungdomar kan ta del av utfallet och projektet inte 
handlar om att utföra något som redan finns i den vanliga verk-
samheten hos en förening. 

Det är enkelt att söka pengar! När du har en idé så ringer eller 
mejlar du ungdomscoachen Veronica Ekstrand som hjälper dig!

Unga Ess är Leader Skånes Ess ungdomssatsning. Genom Unga Ess 
kan ungdomar mellan 13-26 år i Bromölla, Kristianstad (tätorten 
frånräknad), Osby och Östra Göinge kommuner få upp till 
30 000 kr och stöttning av ungdomscoachen för att driva projekt 
som gör deras hembygd lite roligare. Pengar finns t o m år 2012.
Läs mer på www.ungaess.se, www.leaderskane.se/skanesess 
eller ta kontakt med ungdomscoachen Veronica Ekstrand 
tel 0727-23 99 50 ung.skanesess@leaderskane.se.

Datakurs för dig som är lite äldre
Är du intresserad av att skaffa dator men kan inte så mycket idag, 
då är detta en kurs/cirkel som kan passa dig.
Du får lära dig grunderna, hur du kommer igång och hur du an-
vänder internet, hur du använder ordbehandlingsprogram, fixar 
lösenord, olika inställningar o s v.
Om vi får tillräckligt med intresserade, ca 6-8 st, så har vi för av-
sikt att köra igång under våren.

Immeln i Översiktsplanen
En ny Översiktsplan är aktuell just nu. Det är ett vägledande, men 
inte tvingande, dokument som ska berätta hur kommunen tänker 
i utveckling av kommunen i stort vad gäller byggnation, mark 
och natur, men också mer politiska områden som arbete, bostads-
försörjning, kommunikationer och skola/utbildning. Den handlar 
också om landsbygdsutveckling och utveckling av varje by. Det 
senare inte minst intressant för vår del. 

Vill du läsa Översiktsplanen i sin helhet kan du gå in på kommu-
nens hemsida. 

Som medborgare kan du ta del av förslaget och påverka innehål-
let med synpunkter, antingen kan du agera själv som medborgare 
eller komma in med synpunkter till Bygdeföreningen. 

Översiktsplanen handlar bl a om utveckling av de 9 större byarna 
i kommunen, där Immeln är en. Allt ska bygga på visionen om 
15 000 stolta göingar 2015. Tidshorisonten för ÖP är 10-15 år, 
men ska löpande ses över.
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30 000 kr till 
ungdomskul 
och 79 000 kr 
till  badplatsen! 
Lämna ditt 
förslag!

Norra Immeln. Oigenomtränglig vit höstdimma morgon och kväll men där emellan detta sällsamma solljus. Foto Ulrika Dehlén

The friendliness and good fellowship that we all 
enjoyed together was very much typical of the 
scouting spirit. Immeln and its surrounding area 
was the ideal setting for a camp of this kind. In the 
early morning sunshine and with a slight mist rising 
from the water the peace and tranquillity of the 
early morning was a lasting experience.  

Neil Bolland, Group Scout Leader, Batley.  
West Yorkshire. England      

Vad kan 40 063 
internationella scouter 
lära de som förstör 
Immelns öar?



Det som föreslås för Immeln är fyra strategier
– Utveckla området runt hamnen
– Flytta skjutbanan så att Gyvik och Immeln kan växa ihop
– Bygg ut gång- och cykelvägar till Arkelstorp och Sibbhult
– Profilera Immeln som ett område för rekreation och friluftsliv

Bebyggelse ska ske på obebyggda tomter eller i luckor mellan 
tomter inne i byn. Men framförallt i Gyviksområdet som därför 
behöver växa ihop med byn Immeln. Anläggningar för turism och 
rörligt friluftsliv bör ges möjlighet att etablera sig i byn. De cen-
trala delarna är i behov av upprustning.

Buss till Arkelstorp är för kommunen ett intressant alternativ till 
att lösa våra dåliga allmänna kommunikationer, eftersom den 
närmsta servicen finns där samt goda förbindelser med Kristian-
stad.

Bygdeföreningen ska komma in med synpunkter till 
kommunen senast den 30 november. Dina synpunkter 
vill vi gärna ha till den 15 november. 

I nästa Byablad (december) återkommer Bygdeföreningen med 
det svar som vi lämnar in. Du kan också reagera på Översiktspla-
nen genom vår hemsida och lämna synpunkter där!

Observera att det finns ett samrådsmöte den 26 oktober 18.30 på 
Snapphaneskolan där du på plats kan diskutera översiktsplanen.

Nils-Henrik Johnson

Information från Framtidsgruppen 
2011-10-18
I slutet av juli tog vi i Framtidsgruppen och Bygdeföreningen 
kontakt med Ingvar Nilsson, ordförande i Tillsyns- och Tillstånds-
nämnden. Anledningen var en artikel i Kristianstadsbladet där 
man rapporterade om kalhuggen skog i hela Gyviksområdet. 
Man beskrev hur i princip hela bokskogen var raserad och de 
danska ägarna framstod som rena miljöförstörare. 

Ett möte bestämdes med Ingvar Nilsson och några andra miljöpar-
tister för att utröna vad som skett och om vi kunde hjälpa till.
Till mötet kom bland andra Ulf Holmén och Gert-Åke Englund 
men ingen Ingvar Nilsson. 

Vi gick runt hela området för att se vad som hänt. Det visade sig 
att Ulf Holmén arbetade till vardags med skogs- och avverknings-
frågor och var väl insatt i liknande skogsbruk. 

Det konstaterades att det var avverkat där det skulle placeras 
hus och anläggas vägar vilket ju är ganska naturligt. Vid ett par 
ställen skulle man kunna tycka onödigt hårt men det kunde lika 
gärna finnas anledning till detta. Det kan verka vara brutalt när 
man fäller några stora träd men när dom står mitt i vägen eller 
där man ska gräva avlopp och el så är det ofrånkomligt. 

Vi enades ganska snabbt om att det viktiga i nuläget är att de nya 
bokplantor som nu snabbt etableras i gläntorna värnas och tillåts 
täppa till de ytor som är öppna och att förödelsen ej var större än 
att etableringen av hus och vägar tillsammans med en styrning av 
de bokplantor som kommer att växa upp kommer att ge det posi-
tiva intryck som alla önskar sig. 

På tillbakavägen mötte vi plötsligt Ingvar Nilsson som förklarade 
att han hade annat att göra än att läsa mail och gå på möten 
överallt och efter en het diskussion om avverkningen och de 
danska ägarna försvann han igen.

Framtidsgruppen har försökt att sätta oss in det tillstånd för 
avverkningen som TT nämnden gett och på vilka grunder man 
ansett detta vara felaktigt utfört men har inte kunnat få svar på 
våra frågor. Tillståndet baseras förmodligen på detaljplanen och 
TT nämnden har på plats tittat på de utstämplade träden och 
gett tillstånd till avverkning. Men när denna blivit utförd har man 
ansett att för många träd har huggits ner och stubbar och avverk-
ningsrester ej lämnats kvar för djurlivet. 

Något protokoll eller kontrollprogram verkar ej finnas utan beslu-
tet att anmäla ägarna till åklagaren synes baseras på nämndens 
eller ordförandens egen bedömning och tyckande.

Vi har även diskuterat avverkningen med skogsbrukare som av-
verkar i liknande skogar och de ser inte att denna skiljer sig från 
någon annan. De säger att det ser ganska hårt ut direkt men bok-
skog läker snabbt skador och täpper till gläntor på några få år. 
Och alla träd i en skog är inte lika gamla.

Om man läser Kristianstadsbladets artiklar på senare tid har 
Ingvar Nilsson upphöjs till ”skogskunnig” och han kräver där att 
ägarna till Gyvik ska bära tillbaka ved till skogen och bygga upp 
stubbar som saknas enligt honom. 

Ingen i Immeln eller i projektledningen på Gyvik vill något annat 
än att bokskogen ska vara det som dominerar och ger området 
dess värde. Därför är det svårt att förstå varför det inte går att 
samarbeta och vilka motiv som kan motverka detta.

Från Kenneth Liedman på kommunen har vi fått 
följande information:

Kommunens arbete med anläggning av ledningar för vatten och 
avlopp från Immeln upp till exploateringsområdet i Gyvik kom-
mer att påbörjas i slutet av oktober månad. Vi räknar med att 
ledningarna skall vara klara att tas i drift före årsskiftet, med viss 
reservation för markförhållanden och behov av sprängningsarbe-
ten. Ledningarna kommer att dras längs med väg 2056. 

Kommunen har inlett en dialog med Trafikverket om att även få 
anlägga en gång- och cykelbana på ledningssträckan. Vi räknar 
med svar på denna fråga under höst/vinter och att gång och cy-
kelbanan i så fall kan anläggas och vara klar till våren 2012.

Arbete med anläggning av p-plats enligt detaljplan för hamnom-
rådet har påbörjats. Vi räknar med att jobba vidare med detta 
under höst/vinter.

Med anledning av frågor från fastighetsägare vid Ljungkullasti-
gen med flera vägar i den södra delen av Immeln kommer kom-
munen att titta närmare på vägfrågor i området. Området är inte 
detaljplanerat. Vägarna är enskilda vägar och är därmed samfäl-
ligheter eller gemensamhetsanläggningar till befintliga fastighe-
ter, men underhålls av kommunen.

Klaus Lange på Gyvik rapporterar så här:

På trods af uenigheder med kommunen om træfældning er vi 
endelig kommer i gang med byggeriet. Som i sikkert har set har 
vi ryddet skov i det område hvor VA og cykelväg skal anlægges. 
Dette arbejde udføres af ÖG kommune hvor vi har et meget fint 
samarbejde med Kenneth Liedman!
Vi rejste det 1 hus i sidste uge. Det bliver et visningshus.

Næste hus bliver leveret om ca 1 uge og skal stå færdigt til ind-
flytning 15 november. Indflyttere her er er seniorpar fra Kristians-
stad, som har solgt deres hus der for at nyde livet ved Immeln i et 
helårshus som vi bygger til dem.

For at kunne tilbyde en tryg levering har kredsen omkring projek-
tet stiftet et svensk bolag Sjöbygg AB som leverer nøglefærdige 
huse. Som nævnt har vi indgået en aftale med en Litaurisk ele-
mentfabrik om leverance af råhuse. De indgår også i ejerskabet af 
Sjöbygg AB.

Vi er ved at lave aftaler med flere lokale entreprenører som skal 
levere ydelser til husene idet det er vores ønske at inddrage lokal-
området i størst muligt omfang. Eksempelvis er vores elektriker 
en Immeln-dreng: Magnus Eriksson.
Vi håber at 50% af arbejdet med husene og VA i området udføres 
af lokale entreprenører.

Vi afholder om nogle uger et ”åbent hus” arrangement hvor lo-
kalområdet også vil blive inviteret op for at se hvad vi bygger!



Albert E Petterssons testamente
Som de flesta vet så testamenterade Albert E Pettersson pengar 
till en försköning av Immeln. Av dessa återstår 79 000 kr i en fond.
Framtidsgruppen fick i uppdrag att ta fram förslag för användan-
de av pengarna. Vi har fått in tre förslag tills nu.

Förslag ett:
Ett block av diabas (svart granit) utformat som en bänk eller sitt-
plats, vars mått är c:a 120 cm lång 40 cm bred och 40 cm hög och 
den bör placeras gärna på en bädd av grov singel ovanför grodan 
och söder om den gamla alen som funnits sedan vi var små. Si-
dorna skall vara grovt huggna, som brottytan när stenen sprängts 
ur berget och ovansidan slipad. Alb.E Petersson så som det stod 
på hans skrädderi bör helst graveras in stenen.

Förslag två:
1. Då vi uppfattat att pengarna skall gå till försköning av badplat-
sen föreslår vi att spendera del av detta kapital, ev i samverkan 
med kommunen, på en landskapsarkitekt som kan lägga ett 
professionellt förslag på hur badplatsen kan “lyftas” och anpas-
sas mot nuvarande alltmer frekventa utnyttjande och framtiden. 
Detta bör även koordineras med den kommande helhetsplanen 
som vi förstått skall gälla från 2014 och där beslut tas någon gång 
i början av nästa år.
2. Kompletterande förslag är även: 
– Ordnande av fler platser för soptunnor. Idag är det mycket skrä-
pigt efter en välbesökt baddag och sopbehållarna är överfyllda. 
Detta är en sanitär olägenhet och ger ett dåligt intryck.
– Badflotte med hopptorn en bit ut i vattnet.
Några fler ord:
– Utomhusdusch med färskvatten i anslutning till stranden, vatt-
net kan en varm sommardag kännas något “oljigt”.
– Utökat strand-/badområde mellan de två brygganläggningarna 
där det i så fall behövs rensas från stenar i vattnet.
Vi prioriterar pkt 1 där även campingplatsen bör ingå för att ska-
pa en riktig fin och attraktiv badplats med lång hållbarhet in 
i framtiden.

Förslag tre:
Belysning längs piren. Om bastuflotten blir aktuell så behövs be-
lysning under den mörka perioden av året.
Alternativ 1. Ledbelysning riktad uppåt och nedfräst i betongen 
med jämna mellanrum.
Alternativ 2. Pollare med belysning på toppen och cirka 1 m höga 
monterade med jämna mellanrum.
Bägge alternativen förses med ledlampor och kommer därför att 
dra väldigt lite ström och kan vara tända länge.

Vi i Framtidsgruppen och Bygdeföreningen vill gärna 
ha in ytterligare förslag och idéer på hur försköningen 
kan se ut.
Alla idéer och förslag både på land, i luften och i vattnet mot-
tages tacksamt fram till årsmötet där vi röstar på vilket vi ska 
lämnas till kommunen.
Ni kan mejla alf.g.svensson@telia.com, ringa undertecknad på 
96 309, eller lägga ert förslag i min postlåda på Knuts väg 4.

Det talas om på kommunen att vår kontakt Kenneth Liedman 
inte kommer att finnas kvar som ansvarig chef och vår kontakt-
person. Det är i så fall tråkigt och blir en stor förlust för oss för 
han har alltid varit en positiv och samarbetsvillig kraft i Ö Göinge 
kommuns organisation.

Framtidsgruppen, Alf

Immelns Revysällskaps 
årliga sommarmöte
Den 13 augusti ägde Immelns Revysällskaps sommarmöte rum vid 
Immelns Båthamn. Vartannat år är det annars i Bygdegården.
Detta år hade 36 medlemmar infunnit sig och njöt av en skön 
sommardag, med mat och dricka, god musik och som vanligt en 
massa historier från förr.

Revysällskapet bildades på 50-talet och skrev och framförde egna 
revyer som spelades i Bygdegården. Revyer om händelser i byn 
och med sång och dans. Det var framförallt Nils ”Gurkan” 
Svensson och Ingvar Haraldsson som var författare, medan Henny 
Magnusson var revyns ”primadonna”.
Nu är det länge sedan det framfördes några revyer. Istället har 
syftet blivit att hålla liv i vänskapen och i alla berättelserna. En 
gång om året träffar man alla de som man har så många minnen 
med och som man känner så väl, men som inte längre bor i ens 
närhet. Men när man väl ses så är skrattet aldrig långt borta. 
Sällskapet består idag av 60 medlemmar, med Immelns egen 
konstnär Einar Edvinsson som ålderman.
Revysällskapet firar snart 60 års jubi-
leum och ser gärna lite föryngring i le-
den. Alla som är intresserade av att be-
hålla denna fina tradition är välkomna! 

Polisbesök
Den 29 september var det Immelns tur att få besök av polisens 
informationskampanj i Östra Göinge.
Det var den från TV4+ polisserie 112 välkände Rolf Paimensalo 
som anlände med polisens ”husbil”. Han informerade om hur 
polisen är organiserade i Skåne och hur man bedriver polisarbete 
i stora drag.
Han tipsade Immelnborna om att bilda grannsamverkan vilket 
mottogs positivt av de närvarande. Därefter fick byborna ställa 
frågor och framföra önskemål. På Immelnvägen framför kiosken 
har vägverket gjort en avsmalning av vägen för att reducera has-
tigheten, samt markerat ett övergångsställe och sänkt hastighe-
ten till rekommenderad 30 km/tim. Det har dämpat hastigheten 
en del men tyvärr passerar en del bilar och motorcyklar, enligt de 
närboende, med mycket höga hastigheter. Rolf utlovade skärpta 
och fler hastighetskontroller förbi kiosken. 
Vidare framfördes önskemål om breddning av Gamla Byvägens 
anslutning till Immelnvägen. Det är trångt för lastbilar och bussar 
vid möte vid utfarten. Sommartid är denna väg livligt trafikerad 
av turister till kanotcentralen och hamnområdet.
Rolf lovade att framföra detta till Östra Göinge kommun.

Arne Palm  

Kommunikationer, busstidtabeller 
och bristande respekt
Jag har sedan en längre tid fört dialog både med Skånetrafiken 
och kommunen om buss till och från Immeln. Hösten 2010 ville 
jag ha träff med berörda parter, men som vanligt sköt man upp. 

Jag har påtalat om att sätta upp en hållplatsstolpe mellan Vä-
restorp och Immeln vid Gyviksvägen. Bussarna stannar ju redan 
där. Många skolbarn stiger på där. Men man anser från Skånetra-
fiken att det inte är trafiksäkert att stanna där. 

Vad beträffar Linje 543 vill vi flytta fram turen 07.51 en timma. 
Det hade passat handelsanställda och praktiserande ungdomar 
bättre. Vidare ville vi ha en direktlinje till och från Kristianstad vid 
middagstid. 

Tomas Carvonen på kommunen kallade till ett möte med Skåne-
trafiken den 11 oktober. Arne Palm och jag tog dit i förhoppning 
att komma till ett bra resultat. Men döm om vår förvåning. Buss-
tabeller var satta redan den 7 oktober och inget gick att ändra. 

Jan Ericsson

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

HYR BYGDEGÅRDEN 
Bokar gör du nu hos Maria (känd från kiosken) tel 0708-59 33 23.
Hyra: 50 kr/timmen de 6 första timmarna. Mer än 6 timmar 600 kr. 
Per dygn: 60 kr/övernattande gäst dock minst 600 kr.



Har du text/info som skulle vara intressant i Byabladet? Skicka till ulrika@bangreklambyra.se eller ring Ulrika 96 167

SENASTE NYTT www.immeln.info   
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   

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
Varför inte en heldag med t ex kanot, paintball och Grillkåtan.

Immelns Kanotcenter 
Öppet den 15 juni-15 augusti. Resten av året enligt avtal

NYHET FÖR I ÅR ÄR CYKELUTHYRNING!
Passa på att njuta det vackra vädret, packa picknick-korgen och 
cykla en stund. Cyklarna är tillverkade i Kristianstad och är utrus-
tade med cykelkorg, pakethållare,  det finns även hjälmar och 
barnstol att låna. 50 kr/timme eller 150 kr för ett dygn.
Hemsidan länkad från www.immeln.info. Tel 96 100.

Färsk fisk och minilivs hem till dörren
”Fiskebilen” kommer varje onsdag. Ronnie Broberg har även 
nybakade stenugnsgrova, mejerivaror, lite frukt, konserver m m. 
Ring 0705-57 40 77 för beställning eller be honom stanna till.

Grillkåtan på Ljungkullastigen
Koppla av i lyktans sken. Beställ grillpaket eller ta med egen mat-
säck. Plats inne för 10-12 pers. www.kgmedia.se/katan. Tel 96 181.

Träning för alla
Box, CirkelFYS, DanceParty, After Work, Freepower i Hjärsås. 
Mer info www.halsokompaniet.nu. Tel Kerstin 0734-03 09 10. 

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 – Vä-
restorp medlemmar i Bygdeföreningen! 
Medlem blir du enklast genom att betala årsavgiften på 50 kr för 
enskild medlem eller 100 kr för familj på pg 913824-9. 
Gamla som nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

VILL DU ANNONSERA I BYABLADET?
Immelns Byablad ges ut i ca 310 ex. Sommar ca 360 ex.

Det delas ut från Värestorp till Dönaberga. Ring 044-96 167.

Vad kan 40 063 scouter lära 
de som förstör Immelns öar?
Förödelsen på öarna slår nya rekord i år. Bildserien ovan tog jag 
under en enda minut på en liten ö som förut var en idyll. 
En annan ö, favorit genom åren och som finns i Immelnmark-
nadsföringen, åker vi inte till längre mer än för att titta snabbt 
för att vara uppdaterade, även om vi då alltid blir väldigt ledsna 
över det vi ser. Träden som finns i turistbroschyren är nu ned-
huggna med yxa. Flera andra större träd är yxkarvade längs stam-
marna. På ön bredvid är en stor björk halvt avhuggen och eldad 
svart där den står, förutom allt annat.

Detta är samma år som två av öarna fått kalhygge genom skogs-
bruk; Eköns trollskog med för Skåne riktigt gamla granar och 
djup mossa på en lång kulle över sjön är helt borta. Öns karaktär 
nu är hygge med trädkrans istället för bästa trollskogsön. Tjäröns 
täta bruna granskogsplantageliknande del är också helt borta.

Är det hyggena som fått folk att gå loss på de andra öarna med 
yxor, strunta i att ta mängder av skräp med hem och lämna bajs 
och papper utan att dölja det efter sig?

Är det dags att ropa på naturreservat? Obligatoriskt scoututbild-
ning eller allemansrättstavlor lika de i Sporrakulla? Vad är det 
som händer? Vad ska vi göra?

Skulle det vara möjligt med skyltar och skräppåsar vid iläggnings-
ställen, A4-blad med kort allemansrättinfo inkl info om nu exis-
terande nedskräpningsböter för turisterna att skriva under innan 
de kan få sin kanot, och vilken roll har båt- och kanotägare? 
Kanotcentrat berättar att de hyr ut till 20-30% av kanotisterna i 
Immeln, resten är från Olofström, företag i Danmark som kör ka-
noter hit och hyr ut dem. De är gärna med på samarbete och tar 
emot idéer, Bygdeföreningen vill också utveckla detta.

Under en av mina vandringar träffar jag på franska scouter i 
skogen, under jamboreen, och visar dem rätt till badplatsen, de 
tycker Immeln är ”superb” och efter Rinkabylägret med 40 063 
scouter fanns varken trädåverkan eller skräp.

Ganska snart bör kanske också ses över om sjön, eller bara sko-
garna, ska vara Sveriges sydligaste vildmark. Det är i princip bara i 
norra Immeln man numera kan njuta utan att se bebyggelse, och 
vad gäller de nya öhyggena berättar Olle Hjelm, som har stor na-
tur- och turismerfarenhet, att han bara sett det en gång tidigare 
i sitt liv. Det var i Kalixområdet. Många öar kalhöggs som här 
med trädkrans. Stormen kom och kvarvarande träd föll. Det blev 
en väldigt stor affär av det hela med bl a Domänverket.

Det finns fortfarande ganska många öar som är relativt välbeva-
rade. Hoppas vi lyckas öka den mängden tillsammans.

Ulrika Dehlén

Internationell glädje av Immeln! 
Vi Vellinge scoutkår och vår vänkår i England sedan 39 år tillbaka 
arrangerade VellBat Immeln 2011, ett Camp in Camp support 
läger till det stora World Scout Jamboree. Under veckan fick vi 
scoutgäster från Jamboreen. Det kom 150 st från bl a England, 
Colombia, Mexico, Algeriet, Frankrike, Österrike, Estland, Indo-
nesien och Italien. De stannade i ett dygn och fick uppleva svensk 
natur när den är som bäst. Kanota på sjön, vandra i skogen, 
tillverka en svensk garndocka och sova över uppe i skogen. Här 
skapades många kontakter tvärs över världen. 
Vi vill rikta ett stort tack till alla grannar till Vellinge skollovskolo-
ni för den stora förståelsen för att det stundtals kanske var högre 
ljudnivå och aktivitet under veckan. Dessa ungdomar har fått ett 
minne för livet av upplevelser och svensk natur. Stort tack! 

Nils-Åke Lilje Vellbat Immeln 2011


