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Kommunen och båthamnen
Detta är den information som Bygdeföreningens styrelse fick av 
Jan Carlson, Östra Göinge kommun, den 5 april vid vårt möte i 
båthamnen.

Kommunen kommer under sommaren att ha daglig tillsyn av 
sopor m m. De kommer också att öka tillsynen ute på sjön.

Iläggningsplatsen ska göras vid och flytbryggan bredvid ska fixas 
till. Det ska sättas upp en skylt med information vad som gäller i 
området vid badplatsen och båthamnen.
En ny grill ska anläggas vid sidan om där majbålet brukar vara, 
mot sjön. Den andra nya grillplatsen som kommunen gjorde ska 
flyttas lite för att inte ligga så nära båtarna.
Av dom två gamla grillplatserna kommer den ena att tas bort. 
Den som blir kvar ska fixas till med nytt galler och tömmas på 
aska.

Sedan är kommunen inne på att sätta en vägbom i höjd med den 
kommunala toaletten, så att bara de med båtar kan köra bil ner 
till sjön. De kommer då också att sätta någon form av staket vid 
sidorna som förhindrar övriga bilar att köra över gräsmattan. Det 
är ju för att försöka förbättra situationen med parkerade bilar 
överallt på gräsmattan. 

Andreas Torndahl 

Naturhjälp!
Länsstyrelsens Naturvårdsenhet har anställt två tillsynspersoner/
värdar som kommer att vara ute på sjön under säsongen. De 
heter Esa Åberg och Daniel Ehman.
De kommer att kontrollera att beträdnadsförbudet som råder 
på flera av sjöns öar respekteras, men också vara behjälpliga för 
besökare och informera om allemansrätten och annat som blir 
aktuellt. Vill du ha kontakt med dem finns de på telefon
Esa 0709-224540 och Daniel 0727-230079.
 
Tillsynsmännen har i sitt uppdrag att freda de öar och stränder 
som omfattas av naturreservat eller annat naturskydd från 
skadegörelse och de kommer också upplysa allmänheten om 
skyldigheterna och hänsynen vi som allmänhet måste visa för att 
kunna använda allemansrätten.
 

Marit Hedlund, Naturvårdsförvaltare 
Naturvårdsenheten Länsstyrelsen

Tennisnytt!
Tennisbanan är nu öppen för spel och tennisklubben välkomnar 
såväl nya som gamla medlemmar. Nytt för i år är att medlemskap 
krävs för att boka banan. 

Medlem blir du genom att betala in årsavgiften, 300 kronor för 
enskild eller 350 kronor för familj, på bankgiro 238-5565 och 
sedan kan du spela obegränsat under hela säsongen. Ange namn 
i meddelandefältet. 

Banan bokas på anslagstavlan vid banan. Endast en tid får bokas 
åt gången och först när man spelat färdigt får nästa tid bokas. 

Den som inte spelar aktivt men som ändå ser ett värde i att 
vi kan ha en tennisbana i byn, kan bli stödmedlem genom att 
betala in 100 kronor på ovanstående bankgiro. 
Klubbens ekonomi är ansträngd och alla intäkter går oavkortat 
till underhåll av banan. Mer info läggs fortlöpande ut på 
www.laget.immelnstk.se.

Mats Johansson
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Vrångafälla vårmarknad
Kristi himmelsfärds dag 26 maj kl 10-15

En vårmarknad hemma hos Marias betong och pyssel 
i Vrångafälla, Immeln!

– Betonggaraget kommer vara fyllt av olika betongskapelser, 
bland annat fågelbad, krukor, fat, ljuslyktor, skyltar, 
trädgårdsprydnader och lite vårliga blomstergrupper.
– 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. Direktförsäljning eller beställning.
– 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 kl 11-14 för att skjutsa barnen 
i sin vagn.

Varmt välkomna! 
Maria Bolin

Gyllingalängans sommarcafé
Välkomna till Gyllingalängans sommarcafé! Vi kan ha öppet både 
tidigt och sent beroende på väder och vind.
Vi bjuder på hembakt från bl a Nova som bor i byn och bakar som 
ett proffs, bara 15 år gammal. Hon säljer också hembakt m m i sin 
egen hörna. Marias betong och pyssel ställer ut på caféet och har 
också sina verk till försäljning.
Fler lokala förmågor kommer att exponeras på caféet. 
Musikunderhållning är planerad vid ett par tillfällen bl a med 
Niklas Hultberg – den sjungande stridspiloten. 
Vi ses under Avenboken!

Anita på Gyllingalängan

Städdagen i Bygdegården
Lördagen den 
23 april var 
det städdag i 
Bygdegården. 
Det var bra 
uppslutning och 
det gjordes fint 
både ute och 
inne. 

Styrelsen bjöd 
på grillad 
korv med bröd 
och kaffe och 
det blev en 
trevlig stund 
i solen. 

Tack alla som 
deltog!

Varma hälsningar 
från styrelsen.
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MIDSOMMAR VID IMMELN!
Vi träffas vid kl 13.15 och börjar klä midsommarstången. 
Ta gärna med blommor.
Kl 14 börjar Stefan och Anna Måsbäck med vänner 
spela upp till midsommardans.
Vi hoppas att många vill fira midsommar med oss i vår 
underbara by.

Hjärtligt välkomna!
Immelns Bygdeförening

Andreas Torndahl 

Vandringsteater i sommar 
Den Generösa Skogen arbetar vidare och kommer att spela 
vandringsföreställningar i Östra Göinge i sommar. 
Alla detaljer om när och var är inte helt klara men kommer inom 
kort. Håll utkik på vår hemsida www.generosaskogen.se eller på 
vår Facebooksida, Handen på hjärtat och fötterna i skogen. 
Den 16 och 17 juni, spelar vi på Norra Lingennäset i Kristianstad. 
14.30 och 17.00 båda dagarna. 
Bokning via mejl på kontakt@generosaskogen.se. 

Petra Lindblom

Nässelfrossa 26 juni-3 juli
Årets tema är Friska fläktar. Biljetterna släpps 23 maj kl 8 men det 
går redan nu att se årets program på www.nasselfrossa.se
Biljetter till de populäraste evenemangen går ofta åt snabbt. 

Nässelfrossa är en kulturvecka i västra Blekinge att frossa i 
kulturupplevelser! Det är en av de större kulturhändelserna 
i Blekinge med uppemot 150 evenemang under 8 dagar och 
nominerades 2011 för Stora Turismpriset. Hela bygden sjuder 
av aktivitet och här finns musik och måleri, byggnadskonst och 
kulturarv, cirkus och trolleri, släktforskning och broderi, utflykter 
och vandringar, historia och historier!
De småskaliga, genuina evenemangen är av hög kvalitet och 
målet är att lyfta fram det lokala, rika kulturarvet och därigenom 
manifestera bygden som ett intressant besöksmål. 
Evenemangen äger rum i hela bygden runt Olofström.

Teater Stenbäraland 
på Nässelfrossa 

”Starka Män”, en föreställning av Teater Stenbäraland spelas 
i Nässelfrossans program. 

Möt Fula-Månsen, Axel de la Nietze, Sven Jonsson, Martin 
Olofsson och Harry Martinson. Alla var de ”starka män” som 
levde runt sjön Immeln och som gav sig ut i ”friska fläktar” 
på äventyr i stora världen, för att så småningom komma 
tillbaka till sin hemtrakt. 
”… när mor försvann, så fanns hon bakom udden som 
sträcker ut sin arm i Nytebodaviken. Där fanns det dom 
kallade Amerika”.

Bokningen öppnar 23/5 kl 8.
Ytterligare information finns i Nässelfrossans program. 
Hembygdsgården, Jämshög, torsdag 30 juni kl 18.30-20.
Bygdegården Östra Flyboda, Lönsboda, fredag 1 juli, kl 18.30-20. 
Arrangör Teater Stenbäraland.

Rosie Hennig Foto Maria Bolin
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 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 
Medlemsavg/år för att kunna boka banan 300 kr, familj 350 kr 
till Immelns Tennisklubb på bankgiro 238-5565. Ange namn i 
meddelandefältet. Mer info på 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, sommarcafé 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 blad och på 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 IMMELNBLADET! Tidningen delas ut från Värestorp till Dönaberga. Upplaga ca 310 ex, sommar ca 360 ex.

Guiden
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