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Campingen blir Camp Immeln!
Som många vet har Linda och Jon Marin från Immelns 
Kanotcentrum och MS Immeln tagit över campingen, den 
kommer att döpas om till Camp Immeln. 

”Vi ser mycket fram emot detta och hoppas att ni besöker oss 
i sommar!
Eftersom det alltid tar lite tid med ägarbyte och att sätta sig in 
i hur allt fungerar, kommer vi ha lite försenad öppning i år som 
vi hoppas ni har överseende med. 
 
Själva campingen med servicehus för gäster kommer öppna 
1 april. Bokning sker via mejl tills vidare, då vi håller på att 
uppdatera bokningssystemet. 
 
Restaurang och café kommer vi ha helgöppet från 11 juni fram 
till midsommar och efter det öppet varje dag under sommaren. 
Vi kommer fortsätta med café, lunch och pizza kvällstid. Men 
några nyheter kommer också dyka upp på menyn.
 
Hjälp oss gärna med idéer för temakvällar eller workshops, 
vi vill gärna att ni Immelnbor ska kunna vara stolta över er by. 
Har ni funderingar eller vill komma i kontakt med oss så mejla 
gärna till info@immeln.co
 
Glassbåten kommer fortsätta som förra året men då vi inte 
längre konkurrerar med campingen kommer vi även sälja kulglass 
som man kan ta med sig, alltså inte bara ”så mycket du orkar”. 
Mjukglass kommer fortsätta finnas vid campingen. Glassbåten 
öppnar 11 Juni och kommer ha öppet 13-17 som det ser ut nu, 
kanske vi kommer ha kvällsöppet om det blir en fin sommar.”

Glass, våfflor, mat och dryck kommer att säljas i restaurangen. 
Kanotcentret har kioskutbud med chips, läsk, godis och 
långtidshållbara matvaror, i friluftsbutiken finns utrustning som 
behövs för att ge sig ut i naturen på och runt Immeln.

Vrångafällas första julmarknad

Den 4 december 2021 var det julmarknad i Vrångafälla med
flera lokala producenter från byn. Det såldes betongtomtar, 
julkakor, hemsydda mössor, presentkort på fotvård, äpplen, 
viltkorv, granar och mycket mer.
Besökarna kunde värma sig med glögg, kaffe, grillad korv och 
barnen kunde roa sig med att åka häst och vagn med fina Malle.
Marknaden blev mycket lyckad och välbesökt med mycket folk 
både från byn och utifrån och snön gjorde att det blev extra 
julstämning. 
Tack alla som kom! 

Hälsningar Maria Bolin och alla som var med 
och genomförde marknaden

Ateljé Gyllingavägens julmarknad

Jag om mina medarrangörer vill också passa på och tacka alla som 
kom förbi vår julmarknad, vi var överväldigade över responsen, 
all glöggen blev drucken och hyggen var på topp. Så givetvis gör 
vi om det igen i år!

Emma Ekstam

Vädjan från en läsare  

”Snälla hundägare! Enligt kap 29 paragraf 7 i miljöbalken har 
hundägare skyldighet att plocka upp bajset efter sin hund. 
På flera ställen i byn ligger det avföring både mitt på och vid 
sidorna av gator och vägar. Snälla hundägare – plocka upp efter 
era jyckar! 

En som gillar hundar, men inte bajs”

”På ettan” 

Bild på Emma Ekstam när hon jobbade med teater i Köpenhamn, 
här med föreställningen ”Askepot” för Det Kongelige teater.
Foto Anna Hornemann.

Emma Ekstam är konstnär och illustratör med en stark kärlek till 
hantverket måleri. 
Hon är utbildad på Konstfack och har sedan examen 2014 jobbat 
som dekorationsmålare, illustratör och teatermålare. 
Sedan 2019 bor och arbetar hon i natursköna Immeln, där hon 
spenderar dagarna med att måla bilder och försöka lära sig allt 
om att trycka monotype.
Passa på att besöka hennes ateljé, öppen nu i påsk
och de kommer absolut att hålla julmarknad igen i år! 
Emma håller dessutom workshop på Wanås 
i dekorationsmåleri i slutet av maj (se www.wanas.se).
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Vrångafällas första julmarknad, foton Maria Bolin

Emma Ekstam, ateljén. Foto Ulrika DehlénEttan

Campingen blir Camp Immeln, foto från Jon och Linda Marin av desamma 



VÅRLÖRDAG 
I BYGDEGÅRDEN 
23 APRIL!

Vårstädning med fika 
Kl 10-14 är du hjärtligt välkommen till den årliga städdagen 
i Bygdegården. 

Immelns Bygdeförening bjuder alla som hjälper till på grillad 
korv med bröd och kaffe!

Vårfest med livemusik
Kl 18 startar vårfesten i Bygdegården. 

Vårinspirerad mat, kaffe och kaka kommer att serveras. 
Medtag egen dryck.

Under kvällen blir det livemusik med Arvid och Fille!

Anmälan senast 10 april till 
maria.bolin@utb.kristianstad.se eller på 073 420 11 70.
Meddela eventuella allergier och specialkost vid anmälan.

Kostnad 200 kr, gratis för barn under 13 år.
Betala via Swish till 123 125 03 56 vid anmälan.

Varmt välkomna!

Vrångafälla vårmarknad!
Kristi himmelsfärds dag 26 maj kl 14-15

Eftersom julmarknaden blev så lyckad blir det nu också en 
vårmarknad hemma hos Marias betong och pyssel.
Vrångafälla 2221 i Immeln! 
Det kommer att vara skyltat vid vägen.

– Betonggaraget kommer 
vara fyllt av betongalster, 
bland annat fågelbad, 
krukor, fat, ljuslyktor, skyltar, 
trädgårdsprydnader och lite vårliga 
blomstergrupper.
Passa på att köpa en hållbar och 
unik mors dag present.
– Nova Torndahl kommer och 
säljer vårinspirerade kakor, granola 
och andra roliga goda saker. 

Kolla gärna in hennes Facebooksida och se allt gott hon gör, 
#cartaengokagafrånnova
– Yvette Nilsson är på plats och säljer sina egensydda och 
egendesignade barnkläder. Joggingdressar, tröjor, t-shirts, byxor, 
mössor, klänningar, leggings, hoddies, förkläden med mera i olika 
färger och mönster.
– Percy Nilsson kommer att sälja viltkött och viltkorvar.
– Immelns Bygdeförening säljer Boken om Immeln som utgavs 
2020. Ett måste i varje Immelnhem!
– Du kommer att kunna köpa grillad korv, dricka, kaffe och kakor.
– Söta hästen Malle är på plats även den här dagen mellan 
kl 11-13 för att köra barnen i sin vagn.

Eventuellt kommer det fler försäljare, håll utkik!            

Varmt välkomna! 
Maria Bolin
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Varmt välkommen till 
Immelns Bygdeförenings 
ÅRSMÖTE 2022! 
SÖNDAG 27 MARS KL 17 I BYGDEGÅRDEN

Till fika blir det kaka och kaffe!

Dagordning för Immelns Bygdeförenings årsmöte 2022

§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 Yngve Olsson, Axel Seugling och Jon Fagerlund. 
§8   Val av tre suppleanter på ett år. Avgående Leif Pålsson, 
 Anna Hagelin (nyval), Petra Lindblom (avgående). 
§9   Val av två revisorer på ett år. Avgående Camilla Edfast och 
 Kerstin Schollin. 
§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. 

Du som har idéer om Immeln och vill vara delaktig.. 
även du som är intresserad av att delta i styrelsen för 
Bygdeföreningen i Immeln..

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

Öppen ateljé i Immeln! 
MittSkånes konstrunda 15-18 april

Ateljé Gyllingavägen håller påsköppet som en del av MittSkånes 
konstrunda, kom gärna förbi på en kopp kaffe och kika på måleri 
och grafik! Gyllingavägen 12, öppet i påsk kl 12-17. 
Väl mött! 

Emma Ekstam

Köp Immelnboken i vår! 
Efter många års planering, bildinsamling, research och skrivande 
kom boken om Immeln. Skrev gjorde Ingela Svensson, Monika 
Fagerlund Larsson, Arne Palm och Leif Pålsson. 
(Mer om boken i Immelns Byablad 
nr 2 2020 www.immeln.info).  

Boken köper du hos: 
Ingela Svensson, 070 649 63 09 
Monika Fagerlund Larsson, 070 939 60 45 
Yngve Olsson, 070 818 94 10 

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

Foto Maria Bolin

Foto från Monika 
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Har du info som skulle vara intressant för fler? Skicka till ulrika@bangreklambyra.se eller ring 070 509 61 67
SENASTE NYTT www.immeln.info   

 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. 

Glassbåten 
MS Immeln ligger i hamn i år men är öppen sommarsäsongen. 
044 96 100. Hemsidan länkad från www.immeln.info. 

Immelns kanotcentrum  
Uthyrning av kanoter och kajaker, arrangerar femkamper m m. 
Kiosk, långtidshållbar mat, friluftsbutik. 
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 med mera 

Immeln Guest House  Stationen. 072 192 62 15.

Camp Immeln 
Café, bistro, camping. Immelnvägen 2. 044 96 100.

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

Ringblomsgården bed & breakfast  
3 km norr om Immeln. 076 105 32 02.

Bygdegården  
(Stora sällskap). Gamla byvägen. 044 96 301, 070 818 94 10. 

Bygdeföreningens arbete
Vår verksamhet syftar till att utveckla bygdens bästa. För att
åstadkomma det 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 du 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

 Äta och handla

Camp Immeln Café, bistro, camping. Öppet sommarsäsong. 
Övrig tid bokningar större sällskap. 044 96 100.

Glassbåten Öppet sommarsäsong. 044 96 100.

Immelns kanotcentrum Kiosk, långtidshållbar mat, 
friluftsbutik. Öppet sommarsäsong. 044 96 100.

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

Foto Ulrika Dehlén

Guiden


