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Immelns Bygdeförenings 
årsmöte 2020 i Bygdegården 
söndag 22 mars kl 17  
2019 har varit ett magiskt år på många sätt.. men framför allt 
har vi har fått nytt kök och nya stolar till vår fina bygdegård. 
Kom och var med, till fika blir det kaka och kaffe.

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 Josterud och Maria Bolin.
§8  Val av tre suppleanter på ett år. 
Avgående Axel Seugling, Jon Fagerlund och Leif Pålsson.
§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), Lars-Ove Larsson.
§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  Övriga frågor.
§14  Mötet avslutas.
VARMT VÄLKOMMEN!

Loppis i Bygdegården 4 april
Det blir loppis i Immeln lördagen den 4 april kl 10-14, både 
inomhus vid bord och utomhus bakluckeloppis. Välkommen att 
fynda inredning, kläder, böcker, barnsaker m m! 
Grillad korv, kaffe och fika kommer du att kunna köpa utanför.

Det finns ännu plats att boka säljplats utomhus. Kontakta 
Sabina Wingstrand eller Lovisa Karlsson via Facebook/Messenger 
vid intresse eller skriv en kommentar på evenemanget 
“Immelnloppis” på Facebook. Mer info Sabina tel 070 334 62 57.

P vid Immelns kanotcenter, lämna gärna plats på P nedanför 
Bygdegården för dem med svårighet att gå längre sträckor. 

Vårstädning i Bygdegården
13 april från kl 10!
Annandag påsk, måndagen den 13 april, händer det – årets 
härligaste städdag! Ta gärna med egen kratta eller räfsa och 
stanna så länge du vill.
Bygdeföreningen bjuder på grillad korv och kaffe! 
Varmt välkommen!

Irländsk afton fredag 17 april
kl 19 på Immeln Café Bistro & Camping 

En efterfrågad repris på en succé. Musikgruppen Mellan 
Ljungdahl och Berlin spelar och sjunger irländsk musik på sitt eget 
sätt och berättar en och annan skröna.
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Ett nytt skogsäventyr 
i sommar 
Den nya kulturföreningen ”Den Generösa skogen” och Studio 
Ljungkulla planerar en fortsättning på föreställningen “Ett 
skogsäventyr” till sommaren. De fick bidrag av Leader Skånes Ess 
för att göra föreställningen 2019 och förra årets succé har gjort 
dem sugna på att fortsätta utveckla sin idé. 
Föreställningen är deras sätt att försöka visa bara lite av allt det 
fina vi har runt knuten. Det som är helt gratis att njuta av och 
som vi ska ta vara på. 
Det var många som inte fick någon biljett förra sommaren 
eftersom föreställningen blev så populär, till sommaren hoppas 
de ge dem en ny möjlighet att bli utlockade på en spännande 
vandring med teater och musik i den underbara skogen kring 
stenbrottet. 
Skogsäventyret i år blir en vidareutveckling av förra årets 
föreställning där de med skogens hjälp “gav stora och små en 
underbar upplevelse”. 
Jessica och Petra kommer att lägga ut mer info om tider m m 
på Facebooksidan “Ett skogsäventyr”.
Petra 070 955 53 78 eller studioljungkulla@gmail.com 
Jessica 072 324 24 82.

Nässelfrossa 21-28 juni
Boka in dig på kulturveckan Nässelfrossa!
Mängder av programpunkter och utställningar arrangeras under 
veckan efter midsommar. Årets tema ”Träd oss nära”.
Mer info www.nasselfrossa.se. 

Forts från sid 1 
Njut av härlig musik med vacker utsikt över sjön Immeln. Trion 
underhåller i ca 90 min. 
Du kan köpa restaurangens stenugnspizza eller hamburgare 
och ett glas vin, öl eller alkoholfritt. Parkering finns framför 
restaurangen och vid Immelns Kanotcenter.
Biljettbokning tel 070 240 99 90 eller 070 271 50 02, du kan 
även köpa vid speltillfället men det blev fullbokat snabbt förra 
gången. Bordsbokning tel 044 96 417. 
Entré 150 kr, med scenpass 120 kr.
Arrangör Östra Göinge Riksteaterförening.

Valborg med fackeltåg 
till båthamnen
Du kan som vanligt vara med i fackeltåget som börjar vid kiosken.
Kl 20 fackeltåg, facklor säljs från kl 19.30.
Kl 20.30 tänds majbålet. 
Kl 20.45 vårtal av kyrkoherde Anna J Evertsson.
Kl 21 Immelns sångkör sjunger in våren.
Kl 21.30 fyrverkeri.
Det kommer finnas försäljning av kaffe, kakor och korv. 
Chokladhjul och lotterier. Alla tider är ca tider.
Arrangör Hjärsås-Värestorp IF.

Teatergrupp i Immeln
Immeln har som ni märker en lokal teatergrupp, Teater Immeln. 
I den ingår Ingela, Cissi, Lena, Rosie, Annika och Maria som alla 
bor i Immeln men stora delar av Kuppmakarna från Osby deltar 
också i projektet.
Repetitionerna av dramat ”Ett hjärta av sten” startade i början av 
februari och pågår för fullt fram till premiären i slutet av maj. Det 
går bra och en del repliker sitter och kommer fram ungefär där 
de ska. Vi ser fram emot att framföra denna föreställning utanför 
Bygdegården i Immeln och hoppas att ni kommer ihåg att boka in 
en dag sista helgen i maj eller sista helgen i augusti. 
Ring gärna 073 324 80 89!

/Lena Pearson

Teater Immeln

Ett hjärta av sten 
Den sista helgen i maj och augusti visas en ny 
teaterföreställning vid Bygdegården i Immeln.

Manusidé av Lena Pearson och Ingela Nilsson. 
Författare Lena Pearson.

1890 öppnades diabasbrottet i Gedenryd och stenen började 
brytas och bearbetas. Diabasen blev vårt svarta guld och 
förde med sig att stenarbetare vandrade in från olika delar 
av landet och många bosatte sig i samhället Immeln.
Detta förde med sig både dryckenskap, kortspel, slagsmål 
och svartsjuka och ledde i sin tur till betänkligheter bland 
befolkningen.

Föreställningen bygger till stor del på verkliga händelser men har 
omarbetats och bearbetats för att ge liv åt historien.

Välkommen att se denna föreställning som innehåller både 
drama, musik och sång!

Ett hjärta av sten har premiär den 29 maj och det är 
Ö G Riksteaterförening som står för den första föreställningen. 
Inträde vuxna 200 kr, med scenpass 160 kr. Program ingår.
Föreställning fredagar börjar kl 19, helg kl 15. 
Ta gärna med fikakorg till pausen.
Förboka biljetter på telefon 073 324 80 89, 
du kan även köpa din biljett på spelplatsen.
VÄLKOMMEN!
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Foto Leif Pålsson

Foto Anton Herrström, Ett hjärta av sten

Foto från Maria, 
Marias Sunny Feet

Foto från Ingemar, Hjärta och smärta



Träff med kommunens 
representanter
Under det gångna året har delar av styrelsen haft en träff med 
Jan Carlsson och Henrik Arvidsson från kommunen. Vi träffades 
i båthamnen där vi framförde våra önskemål. 

Vi vill ha en informationstavla om hur uppläggningsplatsen för 
båtarna ska användas och en uppröjning av densamma, vi vill 
också ha tavlor med ordningsregler för hur och var grillning, 
parkering av bilar etc ska ske inom grönområdet. Vi har även 
önskemål om att de fasta grillarna ska tömmas från aska och att 
ytterligare en grill ska sättas upp vid sidan om kanalen. 

Kommunens representanter lovade att ta med detta i sin 
underhållsplanering. 
Jan Carlsson informerade om kommunens planer för 
iordningställande av kajen och stenpiren, vilket vi haft önskemål 
om vid tidigare träffar. 
Våren 2020 kommer en upphandling av arbetet att ske. Planen 
är att arbetet ska påbörjas hösten 2020. Entreprenören vill göra 
arbetet på hösten när vattenståndet är lågt. 

/Yngve Olsson

Nytt vid kanotbryggan
I februari förbättrade Östra Göinge kommun platsen för 
kanotiläggning med ny grus och avplaning.

/Leif Pålsson

Vattenförsörjningen i Immeln
Östra Göinge kommun har under första delen av året kopplat in 
den nya ”borran” ovanför vattenverket, gamla matarledningar 
har också bytts ut för att garantera en bra tillgång till vatten i 
byn. Projektet beräknas vara klart under mars i år.

/Leif Pålsson

Boken om Immeln
Boken om ”gamla Immeln” börjar äntligen ta form, de sista 
texterna och bilderna håller på att sammanställas. Under hösten 
beräknas den vara färdig.
“Det fanns mycket material att forska och sålla i för att hitta 
uppgifter (som dessutom stämmer med verkligheten). Vi försöker 
också hitta nya bilder utöver dem som är kända för de flesta”. 

/Bokgruppen

Marias soliga fötter i Immeln 
Efter 30 år inom vården skolade Maria Lindh om sig och startade 
upp sin ”fotbod” i Immeln, Marias Sunny Feet! 

Hon blev diplomerad fotterapeut i medicinsk fotvård efter 
6 månaders intensiv läsning och praktik. 

“Många tankar, funderingar så klart om jag gjort rätt som sa upp 
mig från en tryggad ekonomi o s v. 
Nu efter några månader kan jag bara säga – ja, jag gjorde rätt! 
Kontakten med människor, prata, behandla och förebygga, ge 
tips och råd är så givande.
Som fotterapeut är du uppskattad och på en timme kan du göra 
underverk. Fötterna blir så fina och många gånger har jag hört 
just kommentaren – det känns som jag går på moln. Det gör att 
man med glädje går till sitt jobb”. 

På Immelnvägen 3 eller där du är finns behandlingar från 
medicinsk fotvård till Spafotenlyx. Bokning tel 073 447 37 36.
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Musik vid Immeln 
Hjärsås-Värestorp IF kommer inte längre att arrangera Musik 
vid Immeln. Hur det blir med arrangemangets eventuella 
fortsättning i annan form med annan arrangör kan du följa på 
www.immeln.info.  

I “Boken om Immeln”, se separat text, kommer du att kunna 
läsa mer om musikfesten.

Outcraft Family weekend 
21-23 augusti arrangerar Immelns Kanotcenter friluftsfestivalen. 
Aktiviteter, äventyr, workshops, inspiration och underhållning.
Mer info se evenemanget på Facebook och kanotcentrets 
hemsida, länkad från www.immeln.info. Tel 044 96 100.

Immeln Swimrun 22 augusti 
Det unika loppet genom varierad natur, majestätiska bokskogar, 
över vackra öar och i mörka vatten i vårt mytiska gränsland 
mellan Skåne och Blekinge kommer att arrangeras för sjätte året. 
Atobe Immeln Swimrun startar i Breanäs och tävlingsdeltagarna 
kommer i mål i byn Immeln. Var aktsam, som alltid, på sjön. 
Läs mer och registrera dig på www.atobe.se

Hjärta och smärta – del 2
Söndag 18 oktober kl 14-17 i Immelns Bygdegård

Kardiologen Thomas Pettersson berättar om nya rön i 
hjärtforskningen. Han och musikern från bandet Dönaberga, 
Ingemar Nilsson bjuder dessutom på smittande musik!
Tid för frågor kommer att finnas och en paus med möjlighet att 
köpa fika.
Fri entre!
Anmäl gärna till Maria Bolin 073 420 11 70 eller 
maria.bolin@utb.kristianstad.se om du kommer.
Varmt välkommen!

Teater Stenbäraland 

Starka män 8 november
Teater Stenbäraland från Dönaberga kommer att ha en ny 
föreställning, premiär farsdag den 8 november i Kaffestugan 
Broby. 
Den handlar om män som Teater Stenbäraland vill lyfta fram. 
De har haft anknytning till sjön Immeln, varit ute i världen 
men kommit tillbaka.  
VÄLKOMMEN!

Immeln Café Bistro & Camping 
Immeln Camping öppnar upp för ny säsong den 30 april. 
Tänk på att boka stugor till era gäster i god tid. Alla stugor 
bokas via www.booking.com. Campingen är öppen till den 30 
september. 

Immeln Café & Bistro öppnar 17 april och startar med Irländsk 
afton i samarbete med Riksteatern, se separat text.  

NYTT FÖR I ÅR! 
För att restauranggästerna ska kunna sitta och njuta lite 
längre kommer det att vara öppet till kl 23 vissa kvällar under 
högsäsong. Immeln Café Bistro & Camping hälsar alla välkomna 
till en ny säsong 2020! 

Öppettider, menyer m m hittar du på www.immelnscamping.se 



Nya köket i 
Bygdegården
Det nya köket i Bygdegården blev 
klart våren 2019. Mer om arbetet i 
förra numret av tidningen som finns 
på www.immeln.info. 
Vi har fått mycket beröm från gäster 
under året. 
Titta gärna in på årsmötet!

/Leif Pålsson

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, 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 Andreas Torndahl 076 128 38 00, 
andreastorndahl@hotmail.com

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!

Hyr härliga Bygdegården! 
Hyra 50 kr/tim de 4 första timmarna. Mer än 4 timmar 700 kr. 
Per dygn 700 kr + 70 kr/övernattande gäst.
Boka via Yngve Olsson tel 044 96 301, 070 818 94 10.

Guiden

 Boende 

Immelns Vandrarhem  tel 072 192 62 15.

Immelns Café Bistro Camping  tel 044 96 417.

Immelns B&B Gyllingalängan  
Bokv 2 tel 044 96 333, 070 455 13 14.

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, 070 896 48 60.

 Mat och nöje

Immelns Café Bistro Camping  Öppet sommarsäsong. 
Övrig tid ring för bokningar större sällskap. Tel 044 96 417.

Immelns B&B Gyllingalängan 
Även bröllopskoncept. Bokv 2. Tel 044 96 333, 070 455 13 14.

 Handla

Immelns Café Bistro Camping  Öppet sommarsäsong. 
Tel 044 96 417.

 Aktiviter och upplevelser

Stenmuséet, Stenrundan och de nya lederna 
Utställningen Svart Granit visas i järnvägens gamla vattentorn 
mitt i samhället intill vandrarhemmet. Fri entré. Nyckel hämtas 
hos Immelns Camping eller Kanotcentralen (depositionsavgift 
50 kr återfås när nyckeln återlämnas). Öppet maj-september. 
Stengruppen, Immelns Bygdeförening tel 073 314 45 76 eller 
044 96 045. Mejl svartgranit@immeln.info. www.immeln.info. 

Stenrundan – en annorlunda vandringsled
Vandra genom Immelns bykärna, start vid Stenmuséet 
(vattentornet), till Gedenryds gamla stenbrott. Klättra på trappor 
och vandra över skrotstenshögar där lavar och tallar skapar en 
sällsam natur. Karta med intressant historia se www.immeln.info. 

De fem nya lederna 
De nya lederna i varierande svårighetsgrad och längd utgår från 
Kanotcentralen. Där finns också info om dem. 
Stor karta finns vid kanotiläggningsplatsen. 
Karta se www.immeln.info. 

Sommarkryssa i Skånes enda skärgård
Sommarsäsongen. Ta en tur med MS Immeln! 
Kryssningstid ca 2,5 tim. Förhandsbokning tel 044 96 100. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. 

Immelns Kanotcenter  
Uthyrning av kanoter och kajaker, arrangerar 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. 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.

Tennisbanan 
Pris för icke-medlem 100 kr. 
Årsavg medlem 300 kr, familj 350 kr till Immelns Tennisklubb 
på bankgiro 238-5565. Ange namn i meddelandefältet. 
Bokning och mer info www.laget.se/immelnstk

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

Massage, ansiktsbehandling m m
Maj-Lis Ateljé, ljungkullen.blogg.se. Tel 070 298 61 86.
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Har du bild/info som skulle vara intressant för bladet? Skicka till ulrika@bangreklambyra.se eller ring 044 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.

Foto från Leif Pålsson


