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Vår förhoppning är att läsaren ska finna boken underhållande 
och intressant!

Vi som skrev är Ingela Svensson, Monika Fagerlund Larsson,
Arne Palm och Leif Pålsson.

I september planeras boken vara tryckt och kan köpas hos:

Ingela Svensson, 070 649 63 09
Monika Fagerlund Larsson, 070 939 60 45
Yngve Olsson, 070 818 94 10

Nu är den äntligen på gång – boken om Immeln!

Boken kostar 200 kr och betalas med kontanter (jämn summa)
eller via Swishnummer som du får i samband med köpet. 

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
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Årets julklapp?  
Immelnboken 
kommer i höst!
Efter många års planering, bildinsamling, research och skrivande
har boken om Immeln slutligen nått tryckpressen. Hela tiden 
dyker det upp nya intressanta uppgifter om byn genom tiderna, 
mycket mer finns att berätta... men vi har valt att dra gränsen och 
avsluta här. 

En uppföljare om människorna som levt och verkat här vore roligt 
att se! Vem känner sig manad?

Bilder och texter som varit underlag för boken kommer att
arkiveras på Bygdegården för eventuellt framtida bruk. 
Där kommer även att ingå material som vi fått välja bort av 
utrymmesskäl. En förteckning över källorna till respektive artikel 
kommer också att finnas. 

Ibland har källorna gett motstridiga uppgifter, ofta sådana som 
inte gått att verifiera. Vi hoppas på överseende om något fel 
insmugit sig.
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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. 
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. Mer information finns på kartan över Immeln, som 
finns att köpa där fiskekort säljs.

Var rädd om vår fina natur och kom ihåg att ett antal öar   
i sjön är fågelskyddsområden, vilket innebär att det under 
vissa perioder råder landstigningsförbud på öarna.
www.allemansratten.se, www.lansstyrelsen.se.

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, mer info www.laget.se/immelnstk.

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

Teater vid Bygdegården 
sista helgen i augusti!
Ett hjärta av sten – Teater Immeln ger 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. Det 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!

Inträde vuxna 200 kr, med scenpass 160 kr. Program ingår.
(Scenpasset gäller fredagens föreställning som är i 
Riksteaterföreningens regi).
Föreställning fredag börjar kl 19, helg kl 14 och 18.
Ta gärna med fikakorg till pausen.
Boka biljetter på telefon 073 324 80 89.
Föreställningarna är utomhus och anpassade enligt 
Folkhälsomyndigheten.

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.

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!

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.


