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Foto Teater Stenbäraland.

Vrångafälla julmarknad!
Lördag 4 december kl 10-15

Julmarknad hemma hos Marias betong och pyssel, Vrångafälla 
2221 i Immeln! Skyltar kommer att finnas vid vägen.

– Betonggaraget kommer vara fyllt av olika betongalster, 
bland annat Vrångafällanissar. Det kommer också finnas en del 
julgrupper och kransar.
– Nova Torndahl kommer och säljer julinspirerade kakor.
– Maria Lind från Maria sunny feet i Immeln säljer fotvårds-
produkter och den perfekta julklappen, presentkort på 
behandlingar!
– Yvette Nilsson kommer sälja sina egensydda mössor, tröjor, 
buffar och förkläden.
- Immelns Bygdeförening kommer sälja nya Boken om Immeln, 
också ett fint julklappstips!
– Julgranar från Percy Nilsson Immeln kommer att finnas till 
försäljning.
– Det kommer finnas försäljning av grillad korv, dricka, kaffe, 
glögg och kakor!

Maria Bolin

Ett mejl från kanotcentret

”Vi vill tacka alla som under sommaren har besökt Glassbåten och 
njutit av glass och bär från Grönkvists Bärodling! Några nyheter 
på den fronten kommer till våren.

Vi har genom kommunen blivit informerade om att några 
Immelnbor varit missnöjda med att kanotister från Belgien och 
Frankrike har övernattat bakom kanotcentret, vid kommunens 
lägerplats, på fredagar under sommaren. 
Vi kommer därför att hitta en annan lösning för dessa gäster 
under sommaren 2022. Vi beklagar att det har varit störande för 
några av er och vill gärna bjuda in er till att ta direktkontakt med 
oss om ni upplever delar av vår verksamhet som störande. På så 
vis kan vi snabbast möjligt vidta eventuella åtgärder.

Med vänliga hälsningar Linda & Jon Marin”

 

Handen på hjärtat och 
fötterna i skogen 
Vandringsteatern i ny tappning 1 och 3 november

Välkommen till en ny version av föreställningen, 
en skogsvandring kryddad med teater och musik! 
Från Immeln medverkar Petra Lindblom och Lena Pearson.

Skogsfolket befinner sig nu i Breanäs vid Immeln där de 
visar fram nya platser och blandar nya och gamla historier.
Vandringsteatern tar dig med i den vackra höstskogen, 
längs småstigar och förtrollande vägar där du får träffa 
skogens folk som har något att berätta och visa..

Från 5-100 år. 
(föreställningen vänder sig till både barn och vuxna).
Tid kl 13.30 och 15.30. 
Spelas i Breanäs, mötesplats parkeringen ute på udden vid 
strövområdet. 
Föreställningen varar en dryg timme och vandringen är ca 1,5 km. 
Det går bra att hålla Covid-19 säkert avstånd. 
Max 30 pers/föreställning. 

Boka via generosaskogen@gmail.com eller 073 821 22 16.
Gratis för barn upp till 18 år. Vuxna 100 kr.

Arrangör Den Generösa Skogen.

Föreställningen är en del av Östra Göinge kommuns 
höstlovsaktiviteter.
(Den spelas även i Osby den 31/10 och 2/11, kl 12 och 14.30).

Teater Stenbäralands 

Starka män 14 november
Idé och text Rosie Hennig.
Skådespelerska Rosie Hennig, Musiker Mats Hennig.

Teatern visas på farsdag söndagen den 14 november kl 16 och 
internationella mansdagen fredagen den 19 november kl 18.30 
i Broby Hembygdspark i kaffestugan. 

Världen är full av starka män!
I denna föreställning möter ni Fula Månsen, 
Axel de la Nietze, Sven Jonsson, Martin Olofsson 
och Harry Martinson.

Alla är starka karaktärer med koppling till Immelnsjön och 
med olika spännande livsöden. Gemensamt är att de alla 
rest iväg och kommit tillbaka till vackra Immeln. 
I berättandet av deras historier bevarar vi dem.

”Bortdrivande uti natten går tanken till Immelns strand, där ofta 
som barn jag vadat och lekt på den våta sand. Men sedan när jag 
blev äldre på lekarnas fält jag stod
och såg på de fria böljor
med feber uti mitt blod:
flytande bort”.

Från ”Starka män”. ”Flytande bort” av Jöns Olofsson, Harry 
Martinsons farbror, uppväxt i Dönaberga.

Föreställningen är ca 1 timme.

Arrangör Riksteatern Östra Göinge. 

VÄLKOMMEN!
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Varmt välkommen till Immelns 
Bygdeförenings årsmöte 2021! 
Söndag 7 november kl 16 i Bygdegården

2021 har varit tufft med tanke på Covid-19 läget, man har inte 
kunnat träffas i större sällskap och därför har det inte varit några 
aktiviteter och minimalt uthyrt.  

Till fika blir det kaka och kaffe!

Dagordning för Immelns Bygdeförenings årsmöte 2021
§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. (Arne Palm avgår 
fyllnadsval).
§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 (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.

Andreas Torndahl

Du som är intresserad av att delta i styrelsen för 
Bygdeföreningen i Immeln – och du som ”bara” har idéer 
om Immeln och vill vara delaktig.. 
Hör av dig till någon av oss i styrelsen för Bygdeföreningen och/
eller ses vi på årsmötet!

Andreas Torndahl 076 128 38 00 
eller Leif Pålsson 079 332 80 38

Strandskyddet!
Under kommunstyrelsens senaste sammanträde 
fattades beslut om att gå vidare med LIS-planen 
till en granskningsperiod som gäller i 2 månader. 

Under hösten har digitala samrådsmöte med 
kommunrepresentanter hållits, där bl a representanter från 
Bygdeföreningen deltagit. Vid dessa möten har vikten av att 
undanta båthamnen från LIS-planen påpekats. Detta för att 
bevara grön- och fritidsområdet i sin nuvarande form. 

Representanter från Bygdeförenings styrelse har också vid 2 
tillfällen bjudit in kommunalråd och tjänstemän från kommunen, 
som arbetar med planen. Detta resulterade i en smärre justering, 
dock inte gällande hamnområdet. 

Avsikten från kommunens sida är alltså att genomföra LIS-planen 
enligt det förslag som redovisats i Kristianstadsbladet och som 
också finns på Östra Göinges hemsida www.ostragoinge.se

Yngve Olsson

För den som önskar och inte har dator eller Kristianstadsbladet 
har kommunen lovat skicka ut beslutsunderlaget i skriftlig form.
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Båthamns- och båtklubbsnytt
Under det digitala mötet med Östra Göinge Kommun angående 
LIS-planen i våras, nämnde kommunalrådet Patric Åberg att man 
vill att båthamnarna i Immeln och Breanäs ska skötas av en ideell 
förening.
Detta därför att en ideell förening kan söka olika bidrag för 
investeringar av bryggor, Y-bommar m m, vilket inte kommunen 
kan, men också för att en förening med lokal förankring bättre 
vet hur hamnen kan skötas och utvecklas.
 
Vi är några som har nappat på idén och har under våren och 
sommaren startat upp Immelns Båtklubb.

Först ville vi se om det var möjligt att gå genom den tidigare 
båtklubben för Immelnsjön. Tyvärr var de inte intresserade, så då 
startade vi upp en egen förening.

Tidigt i somras hade vi ett inledande möte med representanter 
från Östra Göinge kommun där vi presenterade oss och berättade 
om lite planer på hur båtplatser och upptagningsramp m m bör 
förbättras.

Vi har också inlett en dialog med några personer i Breanäs för att 
eventuellt få med några därifrån också.  
 
Sedan dess så har det inte hänt så mycket mer, vi väntar nu på ett 
förslag från kommunen på ett så kallat Skötselavtal av hamnen. 

Om det ser bra ut så är nästa steg att erbjuda medlemskap till 
alla som har båtplats idag och sedan ta över driften från och med 
årsskiftet.
 
När det gäller frågan om strandskyddet och LIS-planen, så 
har vi tydligt talat om för kommunen att vi inte tycker att 
strandskyddet ska tas bort utan båtklubben ska verka inom dess 
ramar.
 
Om ni har vidare frågor så får ni gärna kontakta mig, 
070 843 04 00.

Rickard Edfast

Foto Maria Bolin.
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ANNONSERA I IMMELNS BYABLAD! Tidningen delas ut från Värestorp till Dönaberga. Upplaga ca 310 ex, sommar ca 360 ex.

 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 Kanotcentrum (depositionsavgift 
50 kr återfås när nyckeln återlämnas). Öppet maj-september. 
Stengruppen, Immelns Bygdeförening, 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 
Kanotcentret. 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 044 96 100. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. 

Immelns Kanotcentrum  
Uthyrning av kanoter och kajaker, arrangerar femkamper m m. 
Hemsidan länkad från www.immeln.info. 044 96 100.

Fiske i Immelnsjön
Fiskekort kan du bl a köpa hos Immelns Kanotcentrum 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 Kanotcentrum, 044 96 100. 

 Boende 

Immelns Vandrarhem  072 192 62 15.

Immelns Café Bistro Camping  044 96 417.

Immelns B&B Gyllingalängan  
Bokv 2. 070 455 13 14.

Ringblomsgården Bed & Breakfast  
3 km norr om Immeln. 076 105 32 02.

Immelns Bygdegård  
(Stora sällskap). 044 96 301, 070 818 94 10. 

Killeboda Gård  Bo på lantgård. 044 96 486, 070 896 48 60.

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

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 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

 Mat och nöje

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

Immelns B&B Gyllingalängan 
Även bröllopskoncept. Bokv 2. 070 455 13 14.

 Handla

Immelns Café Bistro Camping  Öppet sommarsäsong. 
044 96 417.

Foto Ulrika Dehlén.


