
 Just nu

Rädda Immeln projektet!
Julen närmar sig med stormsteg och nu längtar man nog mest ef-
ter lite julledigt. Vem vet, vi kanske snart får lite kyla också, så att 
man kan ta en härlig skridskotur på sjön eller varför inte lite isfis-
ke. Borra upp ett par hål och se om det är någon abborre hemma. 
Tanken på ett svalkande dopp är dock nog ganska avlägset för de 
flesta av oss just nu.
Vår sjö är fantastiskt fin på vintern men högtidsäsongen är nog 
sommaren.
Tänk att vi har en sjö som vi kan gå och bada i en varm sommar-
dag och njuta av ett rent och klart vatten. Vi kan gå och tvätta 
oss i sjön, utan att vi behöver tvätta oss för att vi har badat i sjön.
Fånga en god gädda eller varför inte en helt unik öring utan att 
vara direkt utsatta för förhöjda värden av kvicksilver. Röra oss i en 
av Sveriges sydligaste vildmarker som hyser ett fågelliv som när-
mast kan beskrivas med ett ord ”mystik”.

Nästan allt detta har vi idag. Tack vare vår underbara sjö. Men vår 
sjö är föränderlig och har mött många prövningar under alla år.
Nu står den inför ännu en. Oss, vi människor!

Vi påverkar vattenkvalitén i vår sjö genom: 
Vårt sätt att bedriva skogsbruk, jordbruk, utsläpp ifrån tätorterna 
och vårt sätt att bryta torv. Alla dessa metoder har problem att 
lösa i form av ökat hänsynstagande mot våra vattendrag. Dess-
utom har vi ett snabbt föränderligt klimat att väga in i samman-
hanget.

Nu har alla sjöar och våtmarker i vattensystemet ovan Immelnsjön 
blivit i det närmaste fyllda med brunt organiskt material s k hu-
mus, och efter en inte allt för lång tid så har sjöarna växt igen och 
förvandlingen till mosse och myr börjar bli tydlig.
Alla förråd är nu fyllda. Detta är ett helt normalt förlopp för en 
sjö men som i normalfallet tar tusentals år. Tack vare våra bruk-
ningsmetoder och brist på bra reningsanläggningar har vi nu ökat 
upp detta förlopp väsentlig. Från att ta tusentals år till något 
hundratal år.

Denna uppökning märks i effekten av ett vatten med ett ökat 
färgtal och stundtals grumligt vatten. Ökade flödesvariationer 
och minskat ljusinsläpp till bottnarna med försämrad växtlighet 
och förstörda igenslammade bottnar. Detta medför också ett 
förändrat ekosystem som försvårar livet för många av de arter 
som under tusentals år har anpassat sig till ett liv i denna sjö. Till 
detta ska läggas oroväckande höga halter av kvicksilver i våra 
toppredatorer, t ex gädda. Det är i till och från flödena som dessa 
förändringar märks allra tydligast just nu. 
Sjön är inte på något vis död, dock allt för snabbt dödsdömd som 
sjö, om vi inte gör något för att få tillbaka lite mer normala hu-
mushalter i först och främst tillflöden till sjön.

Därför har jag och min kollega på Naturbruksgymnasiet i Osby 
valt att försöka ta krafttag för att få tillbaka en vattenkvalité 
och ett ekosystem i sjön som är mer hållbart och attraktivt för ett 
ökat turist och rekreationstryck. 

Hösten 2009 satte tankarna riktig fart och har idag resulterat i att 
ett projekt ligger i startgroparna för att ta form. Vi har valt att 
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Upprustning av Bygdegården
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till Översiktsplan 
Så blev det!
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se närmare på tillflödet till sjön och försökt att ta redan på vilka 
problem här finns. Det är Ekeshultsån, eller Tommabodaån som 
den också kallas, som ligger som föremål för detta projekt. Ekes-
hultsån står för över femtio procent av vattentillförseln till sjön. 

En, av Leader Skånes ess finansierad, förstudie har gjorts och den 
visar på att här finns en hel del att ta tag i. Vi saknar dock i dags-
läget en s k huvudman eller projektägare. Detta är ett av de för-
sta hindrena att ta sig förbi. Vi ser väl främst att en kommun som 
i nära samarbete med övriga berörda kommuner tar på sig ett så-
dant här huvudmannaskap. Vattenrådet för Skräbeåns avrinnings-
område, som Immelnsjön tillhör, är också väldigt positiva och job-
bar aktivt för att få till lösningar för projektet. Projektet är tänkt 

att spänna över en ganska lång tid, ca 10 år, och innehåller en hel 
del moment som tillsammans ska förbättra vattenkvalitén i Ekes-
hultsån och på sikt i Immelnsjön. I november ägde ett seminarium 
på Naturbruksgymnasiet i Osby rum kring Rädda Immeln projek-
tet. Där bl a kommuner och länsstyrelser blev informerade kring 
problemen i Ekeshultsån och mina och min kollegas tankar.
Så här finns nu krafter som kan och vill göra skillnad mot en håll-
bar framtid för denna sjö och omgivning.

Vi har dessutom ett EU-krav som kallas för vattendirektivet att 
leva upp till. Där det tydligt framgår att vi inte får låta ett vatten 
gå mot försämrad kvalité utan att göra något åt detta. Vi har en 
viss tid på oss, sedan ska direktivets krav vara uppfyllda. 

Min förhoppning är att kunna gå vidare med detta projekt och i 
framtiden kunna lämna över en lika fantastisk sjö till mina barn 
som jag fick av mina föräldrar. Hoppas att jag inte är ensam om 
denna tanke i denna by.

Till sist vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år!
Emil Grönkvist, instruktör på Naturbruksgymnasiet och Immelnbo

Bygdeföreningen skickade i början av vecka 50 en anmodan till 
kommunen om huvudmannaskap för Rädda Immeln projektet.
På fredagen samma vecka tog kommunen på sig att driva frågan 
vidare och utreda var huvudmannaskapet ska ligga: 

Östra Göinge kommun
Kommunstyrelsen och kommunledningen

Anmodan om huvudmannaskap för 
projekt Rädda Immeln 
Immelns Bygdeförening ställer stora förhoppningar till att Östra 
Göinge kommun vill och kan ta på sig huvudmannaskapet för 
projekt Rädda Immeln.
Projektet är av sådan storlek och sträcker sig över så pass många 
år, att det är nödvändigt att en större organisation tar på sig 
rollen. Tiden är knapp och behovet är akut, så det finns mycket 
starka skäl till att snabbt komma till skott.
Vi inom Bygdeföreningen önskar skyndsamt svar.

Immeln den 13 december 2011
Immelns Bygdeförening Nils-Henrik Johnson, ordförande

Översiktsplanen och Immeln
I slutet av november skickade Bygdeföreningen in sitt yttrande 
om Översiktsplanen. Ni kan här nedan läsa hela dokumentet.
Vårt yttrande till kommunen handlar både om behov på kort och 
lång sikt. Många gånger måste man redan idag börja bygga för 
att nå resultat senare. 
Och flera av de frågor som kom fram ur vår förfrågan till byborna 
handlar om behov som inte är nya, utan har funnits med länge. 

Redan när Bygdeföreningen i en enkät i början av 2000-talet 
ställde frågan om vilka prioriteringar som vi som bor i byn har för 
att få livet lite bättre, kom både kollektivtrafik och barnomsorg 
upp som viktiga behov. 

Nu är inte Översiktsplanen ett dokument som är tvingande för 
kommunen, men den ska styra och vara vägledande i framtida 
planering av vår by. Därför är den viktig. 

Det händer ganska mycket i byn för närvarande och de närmaste 
åren kan komma att påverka byns utseende ganska mycket. 
Därför är det viktigt att vi är på tårna och engagerar oss i dessa 
frågor.
Det är ju alltid så, att om vi är många som engagerar oss så är vår 
röst starkare och når längre.  

Nils-Henrik

Till Östra Göinge kommun
Immelns Bygdeförening och Framtidsgrupps

Yttrande över förslag till  
Översiktsplan för Immeln
Två områden är alldeles särskilt viktiga för byn Immeln både lång 
och kortsiktigt.

– Tillgång till lokal barnomsorg.  Detta för att underlätta livspuss-
let för byns barnfamiljer, men också för att kunna locka hit ännu 
fler. Redan idag finns det ett bra underlag. Man ska inte behöva 
köra långt för att lämna sina barn för att sedan ta sig till sitt ar-
bete. 
– Utbyggnad av kollektivtrafiken. Allra störst behov mot Knislinge 
och Kristianstad, men även Arkelstorp kan vara viktigt. 

Ska vi nå kommunens vision med att det ska räcka med en bil för 
en vanlig familj, är båda behoven alldeles nödvändiga. 
Idag tvingas många att ha två bilar för att klara sina behov.

Sedan Översiktsplanen togs fram har en ny fråga kommit att 
överskugga allt övrigt. Hotet mot Immelnsjöns vattenkvalitet. 
Det krävs kraftfulla åtgärder omedelbart för att förhindra att lä-
get ytterligare försämras. Det är oersättliga naturvärden som står 
på spel. Men också väldigt stora värden i friluftsliv och turism.
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Upprustning av Bygdegården
Åren går och Bygdeföreningens styrelse har gjort ett digert ar-
bete med att förvalta och driva Bygdegården. Men en styrelse är 
ju beroende av oss medlemmar för att hjälpa till. 

Tanken väcktes när vi för ca 1 år sedan hyrde Bygdegården, att 
denna underbara lokal är ju ett privilegium för oss Immelnbor.
Denna lokal som säkert många av oss glömmer bort som lämpar 
sig ypperligt för både födelsedags fest och barnkalas m m.

Vi har nu bildat en grupp som under januari kommer att försöka 
fräscha upp lokalen. Vi kommer att måla om rummen, sätta lite 
ny belysning samt gardiner m m. Vi har haft hjälp av Petra från 
Wallgårds färg som jobbar med inredning och färgsättning. Hon 
har varit i Bygdegården och utifrån det plockat fram färger och 
tapeter.

För att göra detta behöver vi hjälp, så om du är sugen på 
att måla, städa eller fixa fika får ni gärna höra av er eller 
bara dyka upp. 
Är det någon som är elektriker som skulle kunna hjälpa 
oss med att flytta lite el uttag och koppla lite nya lampor 
hade detta varit guld värt. 
Vi kommer att jobba följande helger:
14-15, 21-22 och 28-29 januari. 
Vi börjar kl 9.00 och sen kör vi så länge vi kan eller orkar.

Något som slog mig efter det senaste styrelsmötet jag blev in-
bjuden till var att man kanske till nästa år skulle utökat medlems 
inbetalnings kortet med en frivillig rad, upprustning av Bygde-
gården. Hade alla 310 hushåll t ex skänkt 100 kr hade det gett en 
avsevärd summa pengar. Något att tänka på till nästa årsmöte. 

Är du intresserad av att hjälpa till med något ring eller mejla:
Andreas Torndahl, tel 96 199, andreastorndahl@hotmail.com

Börjar du se mystiska hus?

Ni som tror ni sett delar till ett hus vid åkerkanten nära stora vä-
gen, precis söder om byn, har sett rätt. Det är Nisse Grönkvist som 
också har ett nybygge på gång.

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.

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.grillkatan.just.nu. 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.

Därför kräver vi att: 

– Ö Göinge kommun går in och blir drivande och huvudman för 
restaureringen av Ekenhultsån och Immelnsjön i samverkan med 
Osby Naturbruksgymnasium, Kristianstads- och Osby kommuner 
och andra intressenter. 

Utöver detta vill vi att Översiktsplanen tar följande i beaktande 
för Immeln: 

– Planerna att utveckla Immeln till ett nav för turism och friluftsliv 
är positivt men måste göras med största varsamhet.
– Ö Göinge kommun genom kontrollprogram och tillsyn av Im-
melnsjöns öar och natur i samverkan med berörda turistföretag.
– Satsning görs på bredband och fibernät till hela byn, men iför-
sta hand för nya bostadsområden.
– Utveckla satsningen på mark- och pensionärslägenheter. 
– Viktigt att den inslagna vägen med en aktiv dialog med Bygde-
föreningen fortsätter. Utveckling i samverkan med byns invånare 
är mycket viktigt.

2011-11-25
Immelns Bygdeförening och Framtidsgrupp

Gott Nytt År! 
önskar Immelns Bygdeförening
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Hur kommer 
Immelns framtid 

att se ut?
 

Framtidsgruppen bjuder in till stormöte 
i Bygdegården 7 februari kl 19.00

                                                                                                                                      

Frågorna som kommer att bli aktuella är 
 

Exploateringsområde Gyvik 

Klaus Lange, Immelns Bo & Fritid informerar om läget idag och planerna för Gyvik i framtiden.
 

Bredband via fiber i Immeln är detta möjligt? 

Bobby Bengtsson, C4 Stadsnät berättar om erfarenheter och tillvägagångssätt från liknande projekt 
i andra byar och vilka möjligheter som finns för Immeln.

Tommy Johansson informerar om vilken roll kommunen kan ha i ett sådant projekt 
och vad som gäller i Östra Göinge kommun.

 

Den nya översiktsplanen för Östra Göinge 

Plan för fördjupningsarbeten och byförnyelseprogram för olika orter 

Förutsättningar för förnyelse och utveckling av Immeln- diskussion och dialog 

Inbjudna deltagare från Östra Göinge kommun: 
Patric Åberg ordf kommunstyrelsen, Magnus Nilsson ordf fullmäktiges beredning för tillväxt- 
och samhällsbyggnad, Jonas Rydberg kommunchef, Monika Ericsson samhällsbyggnadschef, 
Linnea Widing planarkitekt, Tommy Johansson utredare och Kenneth Liedman enhetschef. 

Immelnbor, detta är ett jättebra tillfälle att informera er om vad som kan vara på gång 
i Immeln under de närmaste åren och att vara delaktig i utvecklingen 

 
Välkomna!

 
Alf Svensson, ordf Framtidsgruppen, alf.svensson@c4energi.se


