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Året som gått

Presentation av årets redaktion
Redaktionsgruppen bildades 2017 och är 
en föreningsövergripande grupp, som har 
till uppgift att ge ut denna tidning och 
ansvara för hemsidan domsten.nu. Två 

Grannsamverkansgruppen Gå med i facebookgruppen – 
"Vi på Domsten och Gråläge"
Gruppen har i februari ca 330 med-
lemmar och där brukar det mesta av 
intresse ventileras. Ett annat sätt att ta 
reda på vad som händer är att prenu-
merera på nya notiser på domsten.nu

Du kommer då att få en e-postnotis när 
viktig information lagts in på hemsidan. 
Din prenumeration startar du genom att 
skriva in din e-postadress på hemsidan.

Den tekniska utvecklingen går snabbt. Det gäller att hänga med i svängarna. 
Byföreningen har därför under 2017 bland annat satsat på en förnyelse och förbättring 
av de informations- och kommunikationskanaler vi använder.
Bytidningen du nu läser, vill vi gärna fortsätta att ge ut trots alla profetior om pap-
perstidningarnas död. Tidningen har emellertid numera en tydligare samspelare i 
hemsidan domsten.nu, som fått ett helt nytt utseende och ett mer dynamiskt inne-
håll. För att hantera dessa medier har därför en redaktionsgrupp bildats, som du kan 
läsa mer om här nedan. Där hittar du också information om Grannsamverkansgruppen 
och det nya ”verktyget” Coyards, som gruppen hoppas ska öka tryggheten i byarna. 
Tillsammans med Facebook-gruppen ”Vi på Domsten och Gråläge” som funnits ett 
antal år, har vi nu fått ett mycket snabbare och smidigare informationsnät.
Under året har vi som vanligt haft fyra kulturaftnar, som uppskattats mycket av 
byborna. Stort intresse har också lagts ned tillsammans med Stadsbyggnads-
förvaltningen för att tillfredställa olika önskemål i byn.
Jag vill tacka alla (ingen nämnd ingen glömd) som medverkat till årets spännande 
utveckling och som på olika sätt arbetat för byarnas bästa.
Då jag nu avgår efter sex händelserika och engagerande år som ordförande, vill 
jag även passa på att tacka alla bybor som visat sin uppskattning för mitt arbete. 

Stiftelsen Havsbris

Stiftelsens styrelse

Idrottsklubben 
Erik Gustafsson (ordf.) 0705 67 20 13
Ann-Mari Svedin 042 928 82

Byföreningen 
Torsten Bynke (sekr.) 0702 16 27 44 
Johan Ohlander 0722 21 10 65

Båtklubben 
Göran Artman 0708 23 53 27
Jan Olov Sundbergh 0705 21 07 26

Stugvärdar
Elisabeth Malm Butke 042 924 16
Anita Linde 0725 44 22 67

Bo Andersson Sammankallande och grafisk form
Karin Ohlsson Redaktör och språkvårdare
Annelie Sandström Journalist och skribent
Ludmila Ohlsson IT-ansvarig

Grannsamverkansgruppen har funnits i ett 
antal år och försöker på olika sätt hitta for-
mer för att göra tillvaron i Domsten och 
Gråläge så trygg och säker som möjligt. 
Undersökningar visar att antalet inbrott 
minskar med ca 25 % när det finns en fung-
erande samverkansgrupp. Gruppen har länge 
letat efter ett ”verktyg” som både skulle 
kunna utöka grannsamverkan och samtidigt 
utgöra en trygghet för användaren. 

Nu verkar det som 
verktyget är hittat! 
Nämligen COYARDS, en kommunika-
tionsplattform som laddas till mobilen. 
Efter ett par informationsmöten i 
Havsbris är vi nu uppe i över 130 använ-
dare. Gå in på domsten.nu och sök efter 
Coyards, så kan du läsa mer om hur det 
hela fungerar.

Stiftelsen bildades 1 januari 1986 med 
Domstens Byförening, Domstens Båtklubb 
och Domstens Idrottsklubb som stiftelsebil-
dare. Varje förening väljer en ordinarie och 
en suppleant till stiftelsens styrelse för två år 
i taget. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är 
att äga och förvalta Havsbris och byggnaden 
ska stå till förfogande för föreningarnas olika 
möten och aktiviteter, liksom för medlem-
mar i respektive förening. 
Information om uthyrning, skötselreg-
ler och aktuella hyreskostnader finns på 
domsten.nu/havsbris/bokning

Efter ett beslut i stiftelsens styrelse har det 
nu bildats en ideell stödgrupp till Havsbris 
– Havsbris Vänner. Gruppen, som är öppen 
för alla som vill hjälpa till, ska tillsammans 
med stiftelsen arbeta med underhåll och 
utveckling av Havsbris. Första arbetsinsat-
sen gjordes sensommaren 2017, då bland 
annat målning av takfot, fönsteromfatt-
ningar och fasader mot sjösidan genomför-
des. Samtidigt renoverades de tre snidade 
träskyltarna som pryder fasaden. Vill du 
också vara med i gruppen - gå in på dom-
sten.nu och sök efter Havsbris Vänner.

HAVSBRISVÄNNER

Under hösten 2016 började jag och 
Mats Ahlklo arbetet med att förbättra 
Domstens två hemsidor domsten.nu och 
domstensbatklubb.se. Vårt mål var att 
göra sidorna mer användbara inte bara 
för byborna och båtägarna utan också för 
turister och andra besökare. 
Det finns två delar att tänka på när man 
konstruerar en hemsida. Det ena är att man 
måste behärska de tekniska förutsättningar-
na för att bygga upp en sida. Det andra är att 
presentera ett bra och intressant innehåll. 
Hemsidan ska vara en snabb och smidig 
kommunikationskanal för allmän informa-
tion och för förmedling av nyheter, men 
också fungera som en arkivbank.
Det viktigaste innehållet i den gamla sidan 
var möjligheten att boka Havsbris, vilket 
verkligen kom att underlätta arbetet för både 
bybor och stugvärdar. Vårt första steg var 
därför att säkra denna applikation genom 
rensning av buggar och en utveckling av 
funktionerna. Sedan kom det till frågan om 

sidans layout, mer anpassad efter dagens 
behov och samtidigt attraktiv att se på. Vi 
bestämde oss ganska snabbt för en enkel och 
ganska vanlig uppbyggnad. Nästa steg var 
menyraden. Eftersom ytan här är begränsad 
gällde det att hitta rätt rubriker. Sidans besö-
kare måste på ett logiskt och smidigt sätt 
kunna navigera bland all information. 

Vi arbetade med båda hemsidorna parallellt, 
eftersom vi ville skapa en samhörighet och 
ett igenkännande mellan dem, trots olika 
innehåll och användare. Vi tittade på lik-
nande sidor och gjorde jämförelser. Något vi 
ville ha, var en fungerande väderstation. Vi 
hittade det vi sökte i Hornbæks hamn och 
efter många timmars kämpande med olika 
tekniska lösningar fick vi ordning på den, 
tack vare Mats idoga arbete. Nu ligger 
väderstationen på båtklubbens hemsida och 
kan nås från domsten.nu. Dessutom finns en 
informationsruta med de viktigaste väder-
uppgifterna i högermarginalen på båda 
sidorna. Ett uppskattat tillägg är en digital 

badtermometer som byföreningen bekosta-
de och som kopplades ihop med väderstatio-
nen sommaren 2017.
Det tog oss ett antal månader att förnya 
och anpassa hemsidorna, men den 19 
december 2016 kunde nya domsten.nu 
publiceras. Då f ick vi våra hittills bästa 
besökssiffror - 297 visningar på en dag!

Under 2017 har vi satsat på att förbättra 
kommunikationen mellan de tre förening-
arna (DBF, DIK och DBK) och byborna. 
Med vår nya webmaster Karin Ohlsson är 
vi nu en liten grupp med både teknisk och 
språklig kompetens. Men vi vill också 
skapa en tvåvägskommunikation mellan 
gruppen och byborna. Vi vill få in bilder, 
synpunkter, tips och annan information för 
att göra hemsidorna ännu bättre. 

Hör gärna av dig via domsten.nu som även 
kan nås via domsten.se tack vare vänligt be-
mötande från ägaren Helsingborgs stad. 

Ludmila Ohlsson

Hemsidorna

DBF, DBK och DIK utser representanter som samordnar 
klubbarnas information till hemsidan och tidningen VPDG.
Under 2017 var Björn H:son Linde, Leif Samuelsson och 
Erik Gustafsson delegerade av föreningarna.

Trevlig läsning! 
Björn H:son Linde

medier som fyller olika funktioner. Den 
tryckta tidningen är en statisk produkt, 
medan hemsidan är dynamisk, som hela 
tiden kan uppdateras med nytt aktuellt 

material. Det gäller för redaktionsgruppen 
att hitta de rätta formerna. Vilket innehåll 
ska tidningen ha och hur ska hemsidan 
utvecklas? 

I redaktionen för 2018 ingår:

Bo
Andersson

Karin
Ohlsson

Annelie
Sandström

Ludmila
Ohlsson
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Domstens Idrottsklubb

ÅRSMÖTE  den 24 aug. 2018 kl. 19.00 i Havsbris
Aktiviteter
Sommartennis Ann-Mari Svedin 928 82
Tennisskola Se nedan och separat kallelse 
Innebandy Erik Gustafsson 0705-672013
Matlagning Ann-Mari Svedin 928 82
Boule Anders Artman 922 07
Vinkurs Kjell Stendahl 910 18
Kursledare Håkan Nilsson 947 05
Teaterombud Gunilla Frohagen 926 49

DIK har som grundidé att organisera aktiviteter för motion och hälsa samt främja olika former för 
glad samvaro bland medlemmarna. Barn och ungdom ska ägnas största intresse, men även för-
äldrar och övriga vuxna i Domsten och Gråläge ska aktiveras. DIK strävar efter ett gott sam arbete 
med övriga föreningar i Domstens by för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål.

Styrelse för verksamhetsåret 2017-2018
Ordförande Erik Gustafsson 0705 67 20 13 erik_gustafsson@telia.com
Sekreterare Lisa Ohlander 0767 68 24 81 ohlander.lisa@gmail.com
Kassör Ann-Mari Svedin 042 928 82 annmari.svedin@telia.com
Ledamöter Ulrika Görefält   0708 27 05 53 ulrika.gorefalt@telia.com
 Ninni Lindertz 0734 27 32 50 ninni.lindertz@yahoo.com
 Madeleine Nilzon 0703 66 90 20 madeleine.nilzon@telia.com
 Jenny Stendahl 0723 09 43 14 jennystendahl@hotmail.com
 Johan Hesoun 0708 47 72 09 johan.hesoun@alfalaval.com
 Malin Hjalmarsson 0733 45 60 47 malin.gabriella@outlook.com 

Nät till Strandvolleyboll
Finns att låna för medlem - Kontakta  Christians kiosk 910 22

Tennisbanorna
Tennistider för utomhusspel på Domstensbanorna bokas på 
anslagstavlan vid banorna genom uppklistring av tennisbongar 
till följande priser:
DIK-medlem Vuxna/Juniorer 25:-/timme
Övriga Vuxna/Juniorer 50:-/timme

Tennisskola i juli, måndagar - fredagar
Mer information kommer i brevlådan och på DIK-sidan via
Domstens hemsida: domsten.nu

Tennisbongar köps hos Christians Kiosk        910 22

DIK håller olika arrangemang för att skapa gemen-
skap och trevligt um gänge med grillaftnar, herr- 
& dammiddagar, matlagning, pingis, luciafirande, 
temakvällar, idrottsaktiviteter och årets vinprovning.

DOMSTENS FÖRENINGAR DOMSTENS FÖRENINGAR

Styrelse
Ordförande Anita Linde 0725 44 22 67 linde.domsten@telia.com
Sekreterare Annelie Sandström 0705 69 71 51 annelie.sandstrom@hotmail.se
Kassör Sven Ingvar Nyberg 0707 48 53 09 si.nyberg@telia.com
Revisor Jan Hansson 945 89 hansson.domsten@telia.com
Klubbmästare Björn H:son Linde 0725 26 14 15 bhl.domsten@telia.com
Mer information på Domstens hemsida:   domsten.nu
Badföreningens Pg för medlemsavgift på 100 kr är: 519269-5 (glöm inte ditt namn)

Idéer blir verklighet
Domstensnickeri formger och tillverkar specialsnickerier för interiörer

Varmt välkomna med er förfrågan

domstensnickeri .se   *    070-6717019

4 5

Föreningens ändamål är att tillvarata och främja Domstens och Gråläges intres-
sen och i övrigt bidra till att öka trivseln i byarna. Inom föreningen får inte 
avhandlas frågor som är främmande för föreningens ändamål. Partipolitiska 
frågor får inte i någon form avhandlas eller förekomma på annat sätt.

Domstens Byförening

Styrelsen 2018
Ordförande  Torsten Bynke 0702 16 27 44 torsten.bynke@telia.com
Vice ordf. Magnus Eriksson 042 944 44 magnus.domsten@gmail.com
Sekreterare Paul Andersson 0701 70 65 08 palle999@telia.com
Kassör Anna Hasselqvist 0735 17 99 86 anna@conic.nu
Ledamöter Ludmila Ohlsson 0730 43 57 89 ludmila.ohlsson@gmail.com
  Elisabeth Malm Butke 042 924 16 e.malm.butke@gmail.com
 Lars Rosenqvist 0736 61 20 23 lars.rosenqvist@resurs.se
Suppleanter Pär Lundqvist  0733 60 99 74 par@basementreklam.se
 Johan Ohlander 0722 21 10 65 ohlander.johan@gmail.com

Valberedning: Gert Lindell (sammankallande)  och Gustaf Johnson
  

Lars RosenqvistTorsten Bynke
ordförande

Ludmila OhlssonPaul Andersson
sekreterare

Anna Hasselqvist
kassör

Pär Lundqvist Johan OhlanderMagnus Eriksson
v. ordförande

Elisabeth 
Malm Butke

SÄNK FARTEN
TÄNK PÅ BARNEN!

Samfällighetsföreningen Vipan Domsten bildades 2006 med uppgift att förvalta med-
lemmarnas bostäder och tillvarata de boendes intressen på Vipstigen. Alla fastighets-
ägare är automatiskt medlemmar. Föreningen ansvarar för vägunderhåll, gatubelysning 
samt vatten och avlopp, som därför inte är Helsingborg kommuns ansvar, vilket de har 
för övriga Domsten. Ordförande: Mikael Engstedt

Samfällighetsföreningen Vipan

Årsmötet

Vi samlas vid flaggstången 
söndagen den 24 juni kl. 15.00.
Vid dåligt väder flyttar vi in i
Lindes garage på Gröna Gång 11.
Medtag kaffekorgen. 
Föreningen bjuder på tårta.

Föreningens målsättning är att främja trevnaden i södra Domsten samt att tillvarata och utveckla badmöjligheterna inom området.

Flaggchef enligt roterande schema. 
Kontakta Anita Linde för aktuell flaggansvarig eller se hemsidan under föreningar, SDB

Föreningens traditionella söndagssopp-
lunch avnjöts i slutet av januari 2018.
Vi ser fram mot den mycket uppskattade 
Räkfrossan under hösten. De som en 
gång ätit dessa räkor av superkvalitet, 
missar inte detta tillfälle. Inbjudan kom-
mer under hösten, och likaså kommer vi 
att träffas många sommarkvällar för att 
grilla vid masten, om vädret står oss bi. 
Då tar  var och en med vad den vill äta 
och dricka, men korv finns till barnen 
(och hungriga vuxna) utan kostnad.

Aktiviteter

Lena Vilnersson avtackas på årsmötet efter 
drygt 20 år som kassör i föreningen.
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Året som gått
2017 års 4-timmarssegling 
i Öresund genomfördes lördagen den 26 
augusti. 19 båtar deltog varav 2 var ifrån 
Viken. Vinnare blev Pelle Weimenhög 
med sin X99 med följande besättning: 
Kjell Widmark, Berne Andersson, Mikael 
Bjerler och Håkan Gullers. I resultatlis-
tan noteras en beräknad seglad distans på 
23,49 distansminuter. Med sin båt blev 
Pelle även tvåa i Vikens Vårregatta och 
trea i Ven Runt. Grattis.
Motorbåtssafari
Samtidigt med 4-timmarsseglingen utgick 
en grupp motorbåtar på safari till Hornbæk.
Årets tisdagsseglare 
blev Pelle Weimenhög som deltagit 18 av 
20 seglingar som DBK arrangerat.

Glada domstensbor på motorbåtssafari som 
i år gick till Hornbæk, där man njöt av 
medhavd matsäck och vackert väder. Nästa
år upprepar vi succén.

Ombyggnad av Jolleboden 
planeras att bli klar till nästa säsong.
Kullen Cup 2017 
samlade 12 deltagare i klasserna Optimist 
och Feva. Vinnare i Feva klassen blev 
Hampus och Måns Hedström från DBK.
Grattis till våra skickliga ungdomar.
Seglarskolan 
har haft 6 2-veckorskurser med 52 elever 
varav 22 flickor, 30 pojkar och 31 elever som 
nybörjare. 9 st provade på vuxensegling i C55.
För att underlätta övergången till miljö-
vänligare bottenfärg har DBK köpt en 
stor slipmaskin med dammsugare som 
direkt suger upp allt slipdamm. Det mil-
jöfarliga dammet deponeras i hamnens 
miljöskåp. Paketet förvaras i Jolleboden 
och kan utnyttjas av medlemmarna.

Domstens Båtklubb

STYRELSEMEDLEMMAR
Ordförande Göran Artman 0708-23 53 27 
Kassör Christer Eriksson 20 22 11
Sekreterare Greger Admarker 948 40   
Ledamot Pelle Weimenhög 933 76
Ledamot Anna Olsson 920 71
Ledamot Jan Olov Sundbergh 23 71 85  
Jollesektionen Gustaf Johnson 910 72 

Assisterande medlemmar
Klubbmästare Lars Rosenqvist 0736-61 20 23
Båtplatser/Kölista Lars Sjöstedt  lassesjostedt11@gmail.com
Hamnvärd  Christian Hrabaciko 0708-15 30 63
Information Jesper Svedin jesper@domstensbatklubb.se
Seglarskola Gustaf Johnson gustaf.johnson@pwsab.se
Medl.register Leif Samuelsson leifake35@gmail.com
Hemsida Mats Ahlklo mats.ahlklo@icloud.com  
 www.domstensbatklubb.se  

Göran 
Artman

Pelle
Weimenhög

Christer
Eriksson

Anna
Olsson

Greger
Admarker

Jan Olov
Sundbergh

Gustaf
Johnson

Gott om Gott ogräs
Det är säkert gott om ogräs i din närhet. Kanske 
borde vi inte alltid kalla dessa växter för ogräs. 
Ogräs för oss är ju bara vilda växter som växer på 
fel ställen - i din grönsaksodling eller rosenrabatt. 
Då blir de till ett irritationsmoment som kräver rensning. I vissa fall är 
de så svåra att få bukt med att man överger odlingen eller rabatten och 
låter ogräset få härja fritt. Jag tänker då speciellt på kirskål och brän-
nässlor, som nästan är omöjliga att utrota. Istället för att kämpa och ge 
upp, uppmanar jag er nu att skörda dem, tillaga dem och äta upp dem!
Det frodas nämligen riktiga läckerheter bland de vilda växterna, för att 
inte tala om de många hälsobringande effekter de har, något man kan 
läsa om i både gammal och ny litteratur. Jag tänker här koncentrera 
mig på de vanligaste ogräsen, de som oftast ställer till det i trädgården.
Mycket matnyttigt finns att hämta i litteraturen och om du vill veta 
mer hur du kan använda ”ogräset” kan jag rekommendera böckerna:

Kirskål är släkt med morot, 
persilja och selleri vilket man kan 
känna igen på smaken. Använd 
vårens späda blad och stjälkar i 
gratänger, soppor och pajer. 
Fungerar också bra i sallader, 
såser och pesto eller helt enkelt 
gräddstuvade. Använd gärna pep-
parrot som krydda, fungerar fint 
tillsammans med kirskålen.

Text: Karin Ohlsson

Brännässlan har historiskt bli-
vit det mest användbara ”ogräset” tack 
vare sina medicinska och gastrono-
miska egenskaper. För att inte tala 
om växtens starka fibrer, som bearbe-
tades till nättelduk. Ta de första lätt 
rödgröna bladen och plocka rikligt, 
för de är användbara till mycket. Till 
vårens nässelsoppa, men också i 
omeletter, pajer, stuvningar och teer. 

Maskrosen framhölls redan 
av Linné som en grönsaks- och 
medicinalväxt. Plocka de späda 
bladen och använd dem i soppor, 
sallader, såser och pesto. Även röt-
terna kan användas. Koka dem ett 
par gånger, torka och mal ner dem 
och blanda mjölet i en deg eller i 
pressad potatis. De gula blom-
morna kan förädlas till vin.

Mjölkört eller Rallararros 
pryder ofta kalhyggen, men kan 
vara ett besvärligt ogräs i träd-
gården. Växten är rik på 
C-vitamin. När skotten är ett par 
decimeter höga kan de plockas, 
blancheras och ätas som de är 
eller användas i soppor och pajer. 
Blommorna och bladen kan 
också torkas och användas som 
te. Påminner om kinesiskt te.

Vitplister kan som ung växt 
förväxlas med brännässlan. Kan 
dock användas på samma sätt 
men har en annan lite säregen 
smak. Plocka de späda bladen och 
koka till soppa, gärna tillsammans 
med nässelskott eller använd dem 
som spenat. Den lite speciella 
smaken gör att vitplister passar 
extra bra till rätter med inälvsmat. 

Ängssyra är släkt med bland annat 
rabarber och innehåller liksom rabar-
bern oxalsyra. Soppa på ängssyrans 
spröda blad betraktas av många som en 
delikatess. Bladen kan också användas 
som spenat eller läggas färska på en 
smörgås eller i en sallad. Den friska syr-
liga smaken kan också förhöja en bål 
eller annan dryck.

Svinmållan är kanske det 
vanligaste ”ogräset” i Sverige, men 
samtidigt ett av de mer använd-
bara. Påminner om spenat och 
bladen smakar bäst när de är 
späda och nyplockade. Fungerar 
utmärkt i soppor, stuvningar, pas-
tasås och gratänger. Stjälkarna 
kan också användas och då kokas 
och ätas som sparris.

Löktrav har en stark löksmak 
med inslag av pepparrot och är bra 
som smaksättare istället för just lök. 
Ska användas färsk och helst i kalla 
rätter som sallader och pesto eller 
som krydda i örtsmör. Den gör sig 
utmärkt i kombination med olja 
eller annat fett. Även den ”unga” 
roten kan användas och smakar lite 
som rädisa eller mild pepparrot.

Kan man äta sånt? av Inger Ingmanson
Det vilda köket av Rune Kalf-Hansen och Lisen Sundgren
Vilda växter till mat, krydda & bättre hälsa 
av Pelle Holmberg, Marie-Louise Eklöf och Ingrid Holmberg

DBK ville ha en webbaserad väderfunk-
tion på sin hemsida. Jag fick ett tips om 
att Hornbæks hamn hade något intres-
sant och startade lite efterforskningar.
Det visade sig att väderwebbsidan (VW) 
var ett så kallat ”Open source/Share ware” 
program. Betyder att det är fritt fram att 
använda programmet så länge man refere-
rar till den ursprungliga programutveckla-
ren, men att all vidareutveckling som man 
själv står för, görs tillgänglig för alla. VW är 
utvecklad i programspråken PHP och 
HTML, något som passade bra då både 

DBKs och Domstens hemsidor bygger på 
Wordpress som också har PHP som bas.
Domstens befintliga väderstation Davis, 
kunde inte kopplas direkt till VW med min-
dre än att utöka både hård- och mjukvara. 
Ytterligare hårdvara lät lite omständligt. 
Vem skulle ha koll på den och var skulle den 
i så fall placeras? Vidare efterforskning visa-
de att det kanske skulle räcka med extra 
mjukvara som hämtade väderdata från Davis 
och konverterade det så det passade VW.

Sagt och gjort, jag installerade VWs mjuk-
vara på en enkortsdator hemma, Raspberry 
Pi, lärde mig programmering i PHP, gjorde 

en djupdykning i VWs logik och ca 200 tim-
mar senare hade jag skrivit programmet som 
fixade konverteringen. VW-sidan testades 
under en tid hemma, men i januari 2017 
flyttades all mjukvara över till DBKs hem-
sida. Kort därefter lades även en förenklad 
visning av viktiga väderdata på domsten.nu. 
Jag vill här passa på att tacka Daniel 
Ahlberg, som invigde mig i DBKs hemsi-
das ”hemligheter”, där man för övrigt kan 
läsa mer om VWs olika funktioner.

Mats Ahlklo

Tekniken bakom vädret



Domsten har idag en gedigen och välfungerande hamn. Ideella insatser av många har 

skapat denna hamn men även ideella insatser behöver en samlande kraft. Denna samlande 

kraft har genom åren varit Bo Anders Artman. Utan Bosse hade det helt enkelt inte funnits 

en så välfungerande hamn att Helsingborgs Kommun för några år sedan lät Domstens 

Båtklubb överta drift, ansvar och ägande.

För att hedra och tacka Bosse, som fyller 90 år den 27 april, och samtidigt öka den framtida 

finansiella tryggheten för Domstens Hamn, göres nu detta upprop för bildande av Bo 

Anders Artmans Fond inom Domstens Båtklubb.

Syftet med Bo Anders Artmans Fond är att stödja vidmakthållande och förhoppningsvis 

ytterligare förbättring av Domstens Hamn i Bosses anda. I första hand skall fondens avkast-

ning användas. I akuta situationer kan även del av fondens kapital tas i anspråk. Skulle så 

ske, skall dock avkastning läggas till fonden och/eller förnyade insamlingar göras så att 

kapitalet återställs innan ytterligare medel får utbetalas ur fonden. Bo Anders Artmans 

Fond skall ingå i Domstens Båtklubbs ekonomi och Styrelsen för Domstens Båtklubb 

ansvarar för Fondens förvaltning. 

Bidragsgivare till Fonden erhåller som tack ett certifikat där också Domstens Hamns historia 

sammanfattas.  Bosse och hans familj håller öppet hus i Havsbris lördagen den 29 april för alla 

som vill uppvakta honom. Fonden överlämnas till Bosse ca 14.00. Då överlämnas också en 

lista över alla bidragsgivare. Denna lista kommer att ramas in och hängs upp i Havsbris.  

Sätt in Ditt bidrag före den 27/4 på Domstens Båtklubbs bankgiro 5600-2553 - ange Fond. 

Var generös och sätt in pengar på fonden i stället för blommor. 

På samma sätt som Bosse under många år haft en central roll i skapandet av Domstens 

Hamn, kan hans fond tack vare Er generositet ge ekonomisk stabilitet många år framöver. 

Fonden kommer därför att förbli öppen för framtida bidrag. Fonden tar tacksamt emot 

bidrag från  både privatpersoner och företag.
Domsten i april 2017.

UPPROP!Bildande av
Bo Anders Artmans Fond 

Greger Admarker

Bo Andersson

Rolf Abdon

Christer Erisson

Lars Sjöstedt

marker

Rolf Abdon

Chriiistssssssssssssssssssssssssssssssssssss er EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEriisss onn

Lars Sjöstedt

GrGrGGGrGrGrGrGrGGrGrGGGGrGrGGGGGGrGGGGrGGGrGGrGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG egererererrerrrerrrererrrerrerrrrererrrrrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrrrr AAAdmarker
marker

Bo Anders Artmans Fond
Domsten har idag en gedigen och välfungerande hamn skapad genom många ideella 
insatser. Det är Bo Anders Artman som genom åren varit den samlande och drivande 
kraften. Utan Bosse hade det inte funnits en så välfungerande hamn.
Inför Bo Anders Artmans nittioårsdag den 27 april 2017 har tacksamma domstens-
bor, båtägare och andra som uttryck för sin uppskattning bildat denna fond. Fonden 
bär Bosses namn och den skall under kommande år stödja ett vidmakthållande och 
förhoppningsvis bidra med ytterligare förbättringar av Domstens hamn.

Här tackar Bosse alla för den generösa gåvan 
som några dagar efter födelsedagen hade 
sprungit upp till hela 200 000 kronor.

Greger Ardmarker överräcker gratulationstavlan till jubilaren med en önskan om ett fortsatt 
spännande liv intill den f ina hamnen. Tavlan innehöll en kort historik från Månsabro till 
dagens hamn samt alla bidragsgivares namn fram till födelsedagen.
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Från Månsabro 1926 till dagens moderna hamn

Norra Bryggan renoverades inför badsäsongen

Kustfisket utfördes huvudsak-
ligen av fiskare, sjömän och 
övriga hushåll som gjorde 
dagsverken på slottet. Vid 
storm gav Månsabro inte lä, 
utan båtarna drogs upp på 
stranden.  

I början av 1920-talet fanns det två bryg-
gor i Domsten, Norra bryggan och 
Månsabro, som fått sitt namn av fiskaren 
som bodde i kustridarebostället. 1926 
togs det fram en kalkyl på 23 700 kr för 
byggandet av en hamn. 21 personer i 
Domstens by var beredda att bidraga. 
Greve Axel Wachtmeister stod för mer-
parten samt överlät 28/4 1928 7 000 kvm 
till ett hamnområde. 

Den nya hamnen sandade igen 
och 1930-31 byggde man en ny vågbry-
tare, torrgrävde bassängen och muddrade 
till en kostnad av 27 000 kr. Fredagen den 
15/6 1934 var man tvungen att muddra 
igen på grund av igensandningen. Även om 
hamnen blev bättre så kunde den fortfaran-
de inte kallas en riktig hamn.

1943 tog fiskarna ett eget initiativ 
och spontade en vägg innanför vågbryta-
ren. Innan spontningen var klar kom en 
storm på 26 m/s och lyfte hela väggen och 
arbetet var tillspillogivet.

Åren gick och hamnen fylldes mer och 
mer av naturens krafter. Efter påtryck-
ningar av Domstens Byförening beslöt 
myndigheterna att sanera hamnen och 
endast behålla en badbrygga. Med andra 
ord återkom Månsabro i ny skepnad och 
ingenting hade blivit bättre.

Helsingborgs hamnstyrelse gjorde 1968 
ett nytt hamnförslag, som framlades för 
Byföreningen. Ordföranden i föreningen, 
Bo Anders Artman, ansökte 1969 om 75 000 
kr för utbyggnad. Svaret var negativt. 
5 betongpontoner inköptes från H55 av 
Helsinborgs hamn och är nu vår betong-
brygga. Till ”hamnen” hörde en gammal 
militärbarack, som Domstens Byförening 
hyrde på tio år. Nuvarande Havsbris. Hamnen före torrläggningen 1943.

Norra piren efter årets stora ombyggnad, 
som är båtklubbens största investering sedan 
starten 1970. Staden bidrog inte med peng-
ar trots bättre tillgänglighet till bryggan.

Träbryggan gjordes om 1928.

Bosse Artman och Rolf Bäck i hamnbottnen.

Domstens Båtklubb bildades 11/8 1970 
och övertog då ansvaret för Havsbris. 
DBK fick klartecken att bygga två våg-
brytare till ”Domstens hamn”. Man tiggde 
sten från bygdens lantbrukare och flera 
medlemmar ställde upp med arbete och 
maskiner. Södra vågbrytaren blev inte 
färdigställd, så rutten tång kom in med 
stormarna och odören spreds i hela byn. 
Helsingborg färdigställde bygget och 
hamnen invigdes 16/3 1981 under pompa 
och ståt. 
Fr.o.m. 1988 arrenderade klubben ham-
nen för 125 000 kr under fem år.
År 1993 gick DBK, under Bo Anders 
Artman och Sven Svedins ledning, i för-
handling med Helsingborgs hamn om att 
köpa Domstens hamn.
 
Hamnen köptes 15/8 1994. 
Köpet omfattade 23 000 m² inklusive 
hamnbassängen. År 2000 fanns 159 båt-
platser och 80 personer stod i kö.
Efter omfattande förbättringar och 
utbyggnader har hamnen nu 160 bredare 
båtplatser och 117 står i kö. 

Nu har Domsten tre förnämliga 
badbryggor och snart en ny 
bybastu, som vi kan njuta av 
under vackra sommardagar.

Norra bryggans underhåll har varit efter-
satt i flera år. Äntligen har kommunen 
tagit tag i problemet och renoverat bryg-
gan. Två män har varit sysselsatta med att 
tillverka nytt stabilt räcke, ändra trappan 
och gjuta ny beläggning.

DIK kommer under våren att interiört 
städa och renovera den så kallade "Ludan" 
samt göra denna mer tillgänglig för till 
exempel bad- och picknick/festaktiviteter.
Detta passar utmärkt till den nya bastun 
som planeras att byggas så fort bastugrup-
pen samlat ihop tillräckligt med pengar.
Arbetsgruppen är i full gång med att söka 
sponsorer, bidragsgivare och andra eldsjä-
lar till en ny bybastu för byarnas bästa och 
goda hälsa.
Ritningar och bygglov är redan klara. Så här kommer bastun att integreras i miljön. 



Text, foto och bild av Gullan Gregoriusson
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Min mor var Vikenflicka och hon berättade 
att hon i sin barndom trodde Domsten var 
en sorts förvisningsort. Diligensen körde 
nämligen inte genom Domsten utan tog 
vägen uppför Christinelundsbacken. 
Då mina föräldrar flyttade till Domsten 
var byn dock inte särskilt enslig. Byn hade 
Alfons Mattssons omnibusslinje och byns 
enda telefon som stod till utlåning i fars 
affär. Domsten var säkert en mycket ens-
lig by på vintern men på sommaren levde 
man upp, då kom nämligen badgästerna. 
De var stadsbor som hyrde in sig hos fis-
karefamiljerna, som då flyttade ut i brygg-
husen. De flesta badgästfamiljer kom från 
vår närbelägna stad Helsingborg men vi 
hade också en familj från Stockholm, en 
från Köpenhamn och en från Eslöv. 
Far var någon sorts badkamrer eftersom 
han förmedlade kontakt mellan badgäs-
terna och byborna. Den första badgästfa-
miljen jag kände till var intendentens. De 
bodde liksom alla andra på Bygatan men 
1928 byggde de Domstens första som-
marstuga längst nere vid hamnen.
 

Intendenten hade naturligtvis ett namn. 
Går vi några steg framåt hittar vi Gunnar 
Artmans plats, en minnesplats över den 
badgäst som gjort mer för Domsten än 
någon annan. Till exempel var han ordfö-
rande för Byföreningen och han ordnade 
med förbättring av både hamnen och 
vägar. Hos Artmans var där många kalas. 
Även en vanlig vardagsmiddag annonse-
rades så hela byn hörde det därför att en 
jungfru stod alltid utanför staketet med 
en gongong, för intendentbarnen var ofta 
på långa utflykter. 

Badgästfamiljerna döptes 
efter pappans yrke. 
Så till exempel bodde uppe på Bygatan 
”Glas-Nilsson”, ”Skrivmaskin-Karlsson”, 
”Gummi-Karlsson” och ”Ford-Nelson”.
Pillertrillare Björkmans yngsta dotter blev 
jag klasskamrat med. När pillertrillarens 
dotter och jag prövade in på Högre 
Allmänna Läroverket för flickor i 
Helsingborg stod det på kvällen i tid-
ningen att vi kommit in. Fru pillertrillaren 
och mor gratulerade varandra. 
Men det var ju inte bara att komma in på 
läroverket. Man måste klara tyskan första 
året, annars kanske man på sommaren 
fick sitta i bersån hos adjunkten och läsa 
upp betygen. Där var många badgästbarn. 
Vi hade många grosshandlare. Den mest 
berömde hette Alf Hallberg som sålde 
textilvaror. Han hade en vuxen son som 
hette Calle, som gifte sig och köpte en 
tomt mitt över gatan och byggde ett ele-
gant, nästan stadsliknande hus. Till far-
bror Calle står jag i viss tacksamhetsskuld. 
Den gången jag flyttade till Stockholm 
blev han nämligen en av sex borgensmän 
för ett studielån på tre tusen kronor. 
Orden assessor, fondchefen för att inte 
tala om intendenten var ord som var näs-
tan obegripliga för mig, men som jag 
lärde mig när badgästerna kom. 
Mor tyckte fondchefens barn var så för-
tjusande, skulle inte lillasyster leka med 
dem. Hon hade dock den konstiga upp-
fattningen att badgästerna talade finare 
språk, så hon bad min lillasyster undvika 
de räliga ord som hon hade särskild för-
kärlek för. Bekantskapen med fondche-

fens barn blev inte särskilt lång, för lilla-
syster berättade att stadsbarn minsann 
kunde även räliga ord. De kunde både 
”pissa” och ”potta”, till och med ”röven”. 
Fondchefen var en stilig karl. Han hade 
till och med två fruar, med andra ord han 
var en skild man. De förtjusande barnen 
med sin mamma flyttade till Viken och 
fondchefen gifte om sig och byggde en stilig 
sommarvilla precis intill intendentens. 

Själva slapp vi flytta ut i brygghuset
när våra badgäster kom. Vi hade nämligen 
en extra badgästflygel. Badgästerna bestod 
av fyra gamla damer. Fru Dahlberg och 
hennes döttrar Essan, Lilly och Lisa. 
Somliga kallade familjen för ”Pauvres  
honteux”, alltså en familj som efter första 
världskriget kom på obestånd. Min far 
tyckte damerna var stiliga och undrade 
varför de inte hade blivit gifta. Jag som 
redan då var feminist svarade: damer blir 
inte gifta, de gifter sig. 
När intendentens skulle upp till Bygatan 
för att handla eller ta bussen gick de på en 
stig upptrampad av rullebörar och omgiv-
na av fiskarehus. Men intendenten ord-
nade med en bättre väg. Han ordnade 
med att det blev en asfalterad väg ner till 
hamnen. 
Längst upp var vår berömda hörna med 
fars affär och vår legendariska sommar- 
kiosk. Mattssons omnibuss startade på 
morgonen klockan åtta, full med alla 
badgästherrar som skulle in till sina kon-
tor. Klockan sex på kvällen kom de hem 
med bussen och efter ett snabbt kvälls-
dopp klädde de sig fina i vita linnekosty-

mer och halmhattar och spelade krocket. 
Krocketplanen låg på Gröningen som låg 
mitt emot affären. Initiativtagare till detta 
spel var herrarna Beck och Ohrlander vars 
familjer bodde i närheten. Fruarna var 
aldrig med. De satt i bersån och väntade 
med groggbrickan. Många studerade spe-
let och för byns småpågar var det trevligt 
när kloten rullade ända ner till sjöbodar-
na, för då fick de lite extraslantar för att 
leta reda på dem. 

Badgäster är naturligtvis folk som badar. 
Var man bara en badkruka nöjde man sig 
med att simma mellan två badstegar som 
fanns på vågbrytaren. Var man lite modi-
gare simmade man ut till en sten som vi 
kallade Flodhästen, som var trettio meter 
ut. Lite längre ut, 75 meter, låg Lotten 
som var intendentens segelbåt. Den var 
för stor för att gå in i hamnen. Dit ut kom 
man med roddbåt. När det då blåste upp till 
storm blev det oro hos intendenten, för vem 
skulle segla Lotten till Vikens hamn? 

Var badade badgästerna? 
Börjar vi söderut så badade de vid ett rev. 
Sedan var där två bryggor i Domsten, den 
som vi kallar hamnen och Norra bryggan. 

Badgästerna

Fotograf iet föreställer ett kalas 
som hölls på Ingrids födelsedag, 
dotter till intendenten. Jag (2:a 
från vänster i nedersta raden) ser 
väldigt sur och butter ut på bilden, 
men vid min vänstra sida står en 
solig Irene och i skrivande stund 
är hon Domstens äldsta invånare, 
95 år. På andra sidan står inten-
dentens Bertil. 
Bertil hade en äldre bror, Sten-
Gunnar, som inte är med på bil-
den. Det var kanske han som var 
fotograf. Tre intendentenflickor är 
svartklädda för det var sorg i 
släkten den sommaren. Överst 
står några damer jag inte alls 
känner, troligen släktingar. Den 
ena bär på armen Bosse, som sedan 
övertog familjens sommarställe. 
Den sommaren föddes Folke, men 
han låg kanske i sin korg någon 
annanstans. Intendentens yngste 
Tore var ännu inte påtänkt. 

(Foto från 1928)

Vågbrytaren kom något senare. Längst 
söderut fanns Grevens badbrygga. Där 
fanns byns enda badhytt. Jag har aldrig 
sett någon greve bada där, men christi-
nelundarna badade gärna där. Det var 
också ett bra utflyktsmål för bilburna 
badsugna. Var man så modig att man sim-
made mellan bryggorna hade man ambi-
tionen att bli Öresundssimmare, för vid 
denna tid var Sally Bauer från Helsingborg 
och Ragni Hveger från Helsingör som 
mest berömda. 
Många av badgästernas ättlingar finns 
ännu kvar i byn. Men vi får inte glömma 
att det även fanns sådana som aldrig kom 
tillbaka efter andra världskriget. Jag tror 
att det berodde på de hemska minnena av 
krigssommaren 1940, då inga badgäster 
kunde komma till Domsten för alla hus 
ockuperades av soldater.
Till slut blev även jag en badgäst. Gregor 
och jag köpte en tomt bakom småskolan 
och hade de första åren en underbar utsikt 
eftersom vi var helt ensamma på den 
tiden. Så småningom fick vi grannar. Det 
slumpade sig så att mina badgästvänner 
från Eslöv, Vera och Arne Sjöberg, köpte 
Domstens nedersta och sista strandtomt 
som i alla år varit skrothåla.

Huset längst till höger är byns första som-
marstuga. Nuvarande Seglarevägen 2, där 
sonen Bo Anders Artman bor idag.

Mannen i randig 
baddräkt till höger, är 

Nina Gregoriussons  
morfar och hennes 

mormor sitter på stenen. 
Övriga badare är okända 

för Nina. Kanske någon 
äldre bybo vet vilka de är.

Gullan Gregoriusson var dotter till den välkände 
handlaren Jules Andersson, vars affär låg i hörnet 
av Bygatan och Seglarevägen. Strax före sin bort-
gång dikterade hon ner denna intressanta artikel 
för sin dotter, Nina Gregoriusson.
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Björn tar strid för de allra svagaste

I sjutton år har Björn O. 
Anderberg kämpat för ett bättre 
liv för de hemlösa i Helsingborg. 
Som ordförande i föreningen 
Frihamnen arbetar han både 
med Hemlösas hus och närradion 
Radio Frihamnen. ”Jag är lyck-
ligt lottad. Det har gått så bra 
för mig i livet att jag vill betala 
tillbaka”, säger han. ”Det är en 
stor glädje att känna att man gör 
nytta, att man behövs.”

Sommarhuset på Gröna Gång i Domsten, 
närheten till Öresund och skogen ovan-
för, är en del av det Björn O. Anderberg 
beskriver som ett privilegium. Hit kom 
han första gången i mitten på femtiotalet 
för att umgås med vänner i byn och det 
var också i Domsten han träffade sin bli-
vande hustru. Bänken som fortfarande 
står kvar i södra änden av Södra Stranden 
har en alldeles särskild betydelse. Det var 
där som Björn och Kerstin blev ett par 
sommaren 1957. 
Det blev många sommarbesök i Domsten 
och i svärföräldrarnas hus genom åren. 
Det hus som nu sedan 23 år är paret 
Anderbergs eget. ”Mellan Valborg och 
Mårten är det Domsten som är vårt hem”, 
säger Björn. ”När mörkret lägger sig flyt-
tar vi in till Helsingborg.”

Ett ovanligt kommunalråd
1998 utsågs Björn O. Anderberg till mode-
rat ordförande i Helsingborgs kommunsty-
relse. Samma år blev han kontaktad av kyr-
koherdarna i staden som ville få med kom-
munen på att göra något för en utsatt grupp 
i samhället. Detta för att uppmärksamma 
det 2000-åriga minnet av Jesu födelse. ”Då 
tänkte jag genast på de människor jag såg 
varje dag utanför Rådhuset som kom dra-
gandes med allt sitt pick och pack på morg-
narna”, berättar Björn. ”De hade blivit ute-
stängda från härberget på Söder och fick inte 
komma tillbaka förrän klockan åtta på kväl-
len. Då fanns heller ingen garanti att få en 
säng, oavsett regn, kyla, snö, eller storm. Jag 
tyckte inte det var värdigt. Skulle inte kom-
munen kunna ta bättre hand om sina allra 
mest utsatta medborgare?”

Så skapades Projekt Hemlösa där Björn 
blev ordförande. Projektet beskrev hem-
lösheten som en bred motorväg som 
ledde ner i ett svart hål. Trapporna upp till 
det ljusa samhället var smala och branta. 
Målet blev nu att försöka smalna av de 
breda vägarna ner i avgrunden, att göra 
det drägligare att befinna sig i det svarta 
hålet och att göra det lättare att ta sig upp 
genom handledare i trapporna.

Stumpenensemblen 
Projekt tar slut och så även Projekt 
Hemlösa. Men det blev ett slut med buller 
och bång, genom en nationell konferens 
om hemlöshet som Socialstyrelsen ville att 
projektet i Helsingborg skulle arrangera. 
”Men vi ville inte sitta och prata över 
huvudet på de hemlösa utan de skulle vara 
med på ett bra sätt”, säger Björn ”och vad 
kan vara bättre än att spela teater?” 

"Vi kontaktade regissören Hans Polster på 
Helsingborgs stadsteater och en ensemble 
bestående av hemlösa bildades. Efter ett års 
repetitioner framförde de en omarbetad 
version av PC Jersilds "Stumpen".
Föreställningen avslutade hemlöshetskonfe-
rensen i Helsingborg inför en stående publik 
som aldrig vill sluta applådera.

”Många av Helsingborgs hemlösa hade 
engagerat sig i teaterensemblen. Det 
fanns tre, fyra reserver till varje roll och 
det infann sig ett vemod och en stor tom-
het efter föreställningarna”, berättar 
Björn. ”Men gruppen beslutade sig för att 
fortsätta, tog namnet Stumpenensemblen 
och är en levande del av Helsingborgs 
teaterliv än idag.”

Hemlösas Hus
2001 hade Björn O. Anderberg lämnat 
sitt uppdrag som kommunstyrelsens ord-
förande. Hårt arbete hade lett till att 
Hemlösas Hus samma år kunde öppnas i 
den gamla Jutefabriken på Gåsebäck. 
Lokalerna hade stått tomma i nästan 20 
år, men rustades upp av kommunen och 
kunde hyras av den nybildade föreningen 
Frihamnen i Helsingborg, som hade star-
tats efter Projekt Hemlösas slut. 

Björn berättar att visionen var att alla 
helsingborgare inte bara ska ha en säng 
för natten utan också ett rum i samhället, 
ett eget hem. Hemlösas Hus blev platsen 
där hemlösa kunde samlas på dagtid, få 
mat, duscha och tvätta kläder. ”Jag sa ja till 
att bli ordförande under första året. Men 
nu är jag inne på det sjuttonde... Platsen 
var perfekt för ingen blev störd. Där fanns 
inga grannar med förutfattade meningar. 
Olyckskorparna sa -det kommer aldrig att 
hålla-, -det kommer att bli en knarkcen-
tral-. Men det har inte stämt. Vi har hår-
dare regler än de flesta”, säger han.

Läget blev akut
Efter något år blev det uppenbart att beho-
vet av sovplatser var akut. Hemlösa sov i 
trappuppgångar, garage och tågtunnlar. 
Björn berättar om en av huvudrollsinneha-
varna i Stumpenensemblen, som en dag 
kom med vita vantar på händerna. Han hade 
varit på sjukhuset efter att hans händer hade 
frusit fast i en av de stora gröna sandlådorna 
som kommunen ställt ut och där han hade 
sovit. ”Då ordnade vi sovplatser i källaren i 
Hemlösas Hus”, berättar Björn. 

2005 beviljade Socialnämnden i kommunen 
pengar till fjorton sovplatser som sedan utö-
kades till 36. Genom pengar från kommunen 
och gåvor var nu Hemlösas Hus igång dyg-
net runt, 365 dagar om året och med all 
personal. ”Men 2010 började mörka moln 
torna upp sig”, berättar Björn. ”Kommunen 
började dra ner på bidragen och 2012 kom 
ett förbud för oss att ha sovande gäster. Vi var 
tvungna säga upp 14 anställda och även 
avsluta hyreskontraktet för sovlokalerna. Jag 
har aldrig fått klart för mig varför. Alla till-
stånd var i ordning, verksamheten sköttes väl. 
Det enda svaret vi fick var att kommunen 
själv skulle ta hand om de hemlösa.

Upprördheten bland de hemlösa blev stor, 
lokalerna ockuperades en tid, massor av 
artiklar och insändare skrevs i Helsingborgs 
Dagblad. Men den 27 april 2015 tog det 
slut. Kommunens grävskopor kom. 
Lokalerna där sovplatserna fanns revs. ”De 
hemlösa var förtvivlade och sa - detta är 
katastrof, vi kommer att dö-.  Och det är det 
också några som har gjort”, säger Björn.

Idag har Hemlösas Hus öppet bara på 
dagtid och serverar frukost, lunch, mid-
dag och fika till cirka 100 personer. 
Bidraget från kommunen är en halv mil-
jon per år, vilket inte räcker till mycket 
mer än hyran. Insamlade pengar från all-
mänheten och donationer till 90-kontot 
PG 90 03 52-6 är helt nödvändiga för att 
huset ska överleva. Flera bagerier, bl.a. 
Fahlmans i Helsingborg skänker varje dag 
överblivet bröd till Hemlösas Hus. ICA 
och Willys skänker matvaror och hygien-
artiklar och en friskola i staden skänker 
regelbundet färdiglagad mat.

Radio Frihamnen
”Idag saknar totalt 800 människor i 
Helsingborgs kommun egen bostad”, 
konstaterar Björn. ”Mellan 60 och 70 
personer är akut hemlösa, d.v.s. sover ute, 
i trappuppgångar eller på kommunens 
härbärgen. Bedrövligt nog är Helsingborg 
Sveriges fjärde sämsta kommun när det 
gäller hemlöshet enligt Socialstyrelsens 
statistik. Bara de tre storstäderna har 
större problem”, säger han.

Varje fredag sätter sig Björn O. Anderberg 
framför mikrofonen i Föreningsmedias 
studio i Folkets Hus och spelar in Radio 
Frihamnen/Hemlösas Hus närradiopro-
gram. Programmet sänds på FM 99,2 
varje fredag kl 12 med repris lördagar kl 
14 och tisdagar kl 19. 

Frihamnens logotype är ett fyrtorn.  
Fyrtornet lyser och visar vägen till en 
hamn. Hamnens pirarmar famnar om 
dem som är ute på det mörka havet. Fyren 
signalerar: Här finns en frihamn för dig 
om du vill.

Text: Annelie Sandström 
Foto: Annie Anderberg

Björn Anderberg intervjuar 
advokat Maria Tufvesson, 
som bor här i Domsten.
Hon kan hjälpa till med råd 
att utforma testamente till 
organisationer m.fl. när 
någon person inte har egna 
arvingar eller vill komplette-
ra med välgörenhet. Maria 
berättar för Björn vilka möj-
ligheter som öppnar sig för 
Frihamnen.

Foto: Rolf Andersson

Stöd Hemlösas Hus genom en insättning på PG 90 03 52-6



Här är "pluggens"  insida färdiggjuten.

Skrovet är färdigt och har tagits ur sin form.

Kanterna runt formen skall jämnas till och 
putsas innan gummirelingen kan sättas på.

Lars Sjöstedt visade sommaren 2017 skrovet 
från en av båtarna som inte blev klar under 
1980-talet. Om ägaren tänkt färdigställa 
jollen vet vi inte, men skrovet är välbevarat 
trots att det legat ute under nästan fyrtio år.

Hans Nilssons dotter Viveca, 12 år, och hennes bästis Catarina Påhlsson på väg in i ham-
nen efter en härlig segeltur sommaren 1982. Flickorna älskade båtlivet.

Bröderna Henrik och Olov Stendahl testar jollebygget nr. 2, här med motor, inne i hamnen.

Det var nog föräldrarna som använde jol-
larna mest enligt  Kjell Stendahl. Här är 
det kvinnorna som går i "seglarskolan", 
under den unge Alf Artmans ledning.   
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Flitiga föräldrar byggde
nästan trettio DIK-jollar
i slutet av 1970-talet
På den tiden fanns det många yngre föräldrar 
som ville engagera sig i byns ungdomar. En av 
initiativtagarna till projektet var Kjell Stendahl, 
som i sin ungdom byggt plastbåtar hemma på 
gården Mariehäll tillsammans med sin bror Bo 
och en kompis, Göran Öberg.

Ursprunget (pluggen) till DIK-jollarna var en norsk kombijolle, som 
utöver segel även kunde förses med motor. Jollen låg uppdragen på 
stranden vid Norra Bryggan. Ägare var Mattias Boström.

Ingvar Frost testar jollens sjöegenskaper genom att försöka välta den, medan sonen tittar på.
Riggen var lite för hög för båtens storlek, eftersom man köpt en standardrigg från Fabola.

starta tisdagsseglingarna, vilka fortfarande 
lever kvar fast med de stora segelbåtarna.
Så här byggdes jollarna
Efter hand blev fler och fler intresserade 
av bygget och ville lära sig, så att även 
deras barn skulle få en jolle.
Man startade en "serieproduktion" genom 
att de nya entusiasterna fick lära sig av 
initiativtagarna hur tillverkningen gick 
till. Först lärde dessa ut tekniken till tre 
föräldrar, som färdigställde sina skrov. 
Dessa lärde i sin tur ut till tre nya och så 
fortsatte det tills alla byggt färdigt.
Efter skrovets färdigställande återstod 
mycket träarbete med "överbyggnad", 
roder, centerbord, målning och riggning.
Alla blev inte färdiga med slutarbetet, så 
vi fann ett skrov i år som fortfarande lig-
ger och väntar på sin byggare.
DIK byggde tennisbanorna på åttiotalet 
och barnens intresse blev istället att spela 
tennis så jollarna blev liggande. Därför 
såldes ett 20-tal jollar till Växjö kommun 
för 1000 kr stycket. Kostaden för allt 
material beräknades till 800 kr för en jolle. 
"Vinsten" blev hela 200 kr. Växjö kom-
mun placerade jollarna på Åby Camping 
som ligger vid Helgasjön.
Försäljningsansvarig var Lars Sjöstedt.

Tidigare byggen bestod av plywoodbåtar 
och inredning av färdiga plastskrov. Intresset 
av att prova på, att även ta fram en "plugg" 
för att plasta ett skrov, fick Kjell Stendahl 
och Göran Öberg att ta kontakt med 
Mattias Boström. Han ägde en norsk kom-
bijolle, avsedd för både segling och motor. 
Mattias ställde båten till förfogande som 
form för avgjutning till en plugg. Arbetet 
kunde börja i Jörn Andersens garage, som 
låg på Gnetarödsvägen. 
Sedan även Ingvar Frost anslöt sig till pro-
jektet införskaffades material från olika leve-
rantörer. Glasfiberväven levererades av ett 
företag som hette Mitex Glasfiber AB. För 
att spara pengar köptes "stuvbitar" som pas-
sade för den lilla jollen - det blev billigare. 
Plast och härdning införskaffades från 
"Båtoskar", som byggde snipor i Höganäs 
och slutligen köpte Kjell Stendahl en kom-
plett rigg från Fabola på Värmdö. Fabola 
hade i slutet 1970-talet kommit med en helt 
ny båttyp för segling och rodd. Båten hette 
Pokus och var större än DIK-jollen så riggen 
blev kanske lite överdimensionerad. Därför 
blev jollen svårseglad för ungdomarna.
Flera gamla bilder visar därför många för-
äldrar i båten.  Det var dessa föräldrar som 
gick seglarkurser och även var först med att 

Kjell Ekberg lär ut plastningens svåra konst.



På den tiden var Vasaloppet 86 km långt, 
men idag har sträckan ökat till 90 km 
beroende på omläggning av spåret strax 
före Evertsberg, där man tidigare åkte 
över en sjö. Sveriges regent visade sig vara 
en mycket duktig skidåkare och det har 
berättats att hans medföljande adjutanter 
hade svårt att hänga med.
Jag får ofta frågan hur mitt intresse för att 
åka Vasaloppet väcktes.
Svaret är lätt, främst av två skäl. Det ena 
är att mitt intresse för sport alltid har 
varit stort och jag har som ungdom tävlat 
i bl.a. höjdhopp, längdhopp och olika 
sprinterdistanser. Barndomens snörika 
vintrar på 40- och 50-talen väckte tidigt 
skidintresset. 
Min ungdomstid var full av skidåkning 
och jag hade nära till den tidens skideldo-
rado i Skåne, Frostavallen, där det fanns 
fina längdåkningsspår och t.o.m. en 
hoppbacke. Det andra skälet är mitt 
intresse för historia.
Jag fascinerades i skolan av historielektio-
nernas beskrivning av Gustav Eriksson 
Vasas flykt undan danska knektar år 1520. 
En flykt som hade sin upprinnelse i 
Kalmarunionen mellan de nordiska län-
derna, vilka hade en gemensam dansk 
kung, Kristian II. Tiden var fylld av väp-
nade konflikter riktade mot den danske 
kungen.  På kyrktrappan i Mora, vid jultid 
1520, manade Gustav dalkarlarna till 
uppror mot danskarna. Orsaken var bl.a. 
att Stockholms blodbad ägt rum, där 
Kristian II gjort processen kort med 
många adelsmän och andra betydelsefulla 

personer. Då avrättades Gustavs far och 
farbror vid blodbadet. Gustav misslycka-
des att övertala dalkarlarna till uppror 
varför han flydde vidare mot Norge. 
Under tiden ångrade man sig i Mora och 
sände två duktiga skidåkare efter honom. 
Skidåkarna, Lars och Engelbrekt, hann 
upp Gustav i Sälen på nyåret 1521. En 
svensk här skapades snabbt och vid ett 
följande slag segrade svenskarna och 
Gustav valdes till Sveriges riksförestån-
dare, för att sedan år 1523 krönas till 
Sveriges kung. Kalmarunionen, som bil-
dades redan 1397, upplöstes.
På förslag av Anders Pers vid Mora tid-
ning genomfördes det första Vasaloppet 
år 1922, för att fira 400-årsminnet av 
Gustav Vasas flykt undan danskarna.  Ett 
år försenat.
Vasaloppet 1922 genomfördes av 118 

skidlöpare och vanns av Ernst Alm på 
7.48 timmar, en fantastisk tid efter den 
tidens förhållanden.

I mina 31 Vasalopp har jag startat för 
skidsektionen inom IFK Helsingborg.

I Vasaloppet 1977 var vi endast ett tiotal. 
Sedan dess har antalet kraftigt ökat, och IFK 
Helsingborg är i dag en av Vasaloppets 
största klubbar. Otroligt med tanke på de få 
snöträningstillfällen som ges. Därför sker 
träningen i stor utsträckning på rullskidor, i 
egen regi men även i gemensam träning, 
ledd av en tränargrupp inom skidsektionen. 
Ett årligt träningsläger i Bruksvallarna i 
Härjedalen ger ett nyttigt och nödvändigt 
tillskott i snöträningen. Det gäller att komma 
väl förberedd till Vasaloppet!
Uppladdning gick mycket lättare när dottern 
Viveca började åka Vasaloppet år 1992 och 
vi kunde träna tillsammans. Viveca genom-
förde 10 Vasalopp och var under några år en 
av Skånes bästa tjejer.
Varje Vasalopp är unikt med tanke på spår- 
och väderförhållanden, snöstruktur, d.v.s. 
nysnö  eller gammal frusen grovkornig snö 
samt hur mycket konstsnö arrangörerna 
tvingats använda. Allt detta sammantaget 
avgör vilka glid- och fästvallor som valts till 
respektive Vasalopp. Under den första milen 
avgörs om vallningen lyckats. Om vallning-
en inte fungerar gäller det att valla om med 
medhavda vallaburkar eller klistertuber. I 
den första branta backen strax efter start, 
med en höjdskillnad på cirka 200 m samt i 
uppförsbackarna före Risberg, gäller det att 
ha bra fäste.

"Jag minns som igår när jag stod på startlinjen i mitt 
första Vasalopp år 1977. Strax före start meddelade 
speakern att Sveriges kung, Carl XVI Gustaf stod på 
startlinjen. Det gick ett sus genom den redan då stora 
skara löpare, över 10 000, som var beredda att starta 
den långa skidfärden mot Mora", säger Hans Nilsson.

Jag har åkt under mycket varierande 
väderförhållanden under mina Vasalopp. 
Allt ifrån slaskföre till stark kyla.  Det har 
förekommit år då arrangörerna tvingats 
pumpa smältvatten från startområdet. Milt 
väder med plusgrader innebär också att 
brunt vatten tränger upp i spåren över 
myrarna på väg mot Smågan. Vasaloppet år 
1987 var extremt kallt, minus 28° vid start 
och minus 36° i Tennäng, ca tre mil efter 
start, normalt Vasaloppets köldhål. Många 
åkare råkade ut för förfrysningsskador, dock 
inga allvarliga skador inom IFK skidor.
Spårområdet i nuvarande sträckning blev 
naturreservat 1994.
Många är de domstensbor som tillrygga-
lagt sträckan mellan Berga by och Mora. 
Helsingborgs ”meste vasaloppsåkare”, 
Olle Karlsson med 44 avklarade Vasalopp/
Öppet spår, har en gång bott på Lärkstigen. 
Olle tävlade för HSOK. Öppet spår, även 
detta 90 km, körs söndag eller måndag 
under veckan före Vasaloppet. Starten 
sker under friare former med individuell 
start mellan kl. 07.00 och 08.30.
Andra domstensbor som genomfört 
Vasaloppet/Öppet spår (med reservation 
för missade namn) är: Peter Qvarfordt 
(20) med dottern Charlotte (1), Jan 
Laurin (14) med sonen Oscar (6),  
Magnus Eriksson (12, varav en gång natt-
vasan), Mats Hugo-Persson (10), Eva och 
Jörgen Crafoord-Larsen (5) med dottern 
Charlotte (4), Björn Wester (4),  Bengt 
Ljungnér (3) Andreas Rentner (3), Jan 
Hansson (2), Elisabet Andersson (1) och 
Gert Lindell (1).
Listan ser säkert annorlunda ut efter 2018 
års Vasalopp.
Mitt sista Vasalopp åkte jag år 2012. 
Efter en höftoperation samma år fann jag 
det för gott att lägga skidor och stavar på 
hyllan. Året dessförinnan blev jag invald i 
Vasaloppets Veteranklubb och fick, under 
högtidliga former i Mora, motta minnes-
medaljen, ”För 30 fullföljda lopp I Fäders 
Spår För Framtids Segrar”. Medalj nr 698.
Mina minnen från Vasaloppen är oerhört 
positiva, ett är hustrun Margareths upp-
vaktning, tillsammans med dotter, svärson 
och barnbarn efter målgång i mitt 
30-Vasalopp. Ett annat är Vasaloppet 
2006, där Peter Qvarfordt och jag hade en 
privat uppgörelse under de sista fem kilo-
meterna. Med snön sprutande om skidor-
na åkte vi jämsides genom Moraparken 
och in på Vasagatan. På upploppssträckan 
fick jag dock se mig slagen och Peter vann 
med några sekunder. Enligt egen utsago, 
hans största idrottsliga prestation.

Text: Hans Nilsson
Segrare i  1922 års Vasalopp blev den unge 
överraskningen Ernst Alm från IFK Norrsjö

Det skiljer en aning på utrustningen mellan 
1922 och 1998 både vad gäller skidor,
stavar, valla och klädsel. Det är nog en av 
orsakerna till att loppen går snabbare idag.

Hans Nilssons medalj nr 698, som han fick efter 30 väl genomförda 
lopp. Totalt blev det 31 Vasalopp innan kroppen sade stopp.

Utbildad frisör och nagelterapeut

Välkommen!

För tidsbokning når ni mig på
telefon: 0708-281060

Fullriggarevägen 7, Domsten
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Kungen och Hans Nilsson i Vasaloppsdebut 1977 
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Det var Birgittas biologilärare på flickläro-
verket i Helsingborg som fick henne att bli 
intresserad av fåglar 1958. Samtidigt köpte 
föräldrarna sommarstugan på Ålagränd i 
Domsten och Birgitta började promenera i 
skogen och titta på fåglar. Sedan dess har 
det fortsatt. ”I skogen känner jag mig 
hemma. Där är jag trygg”, säger hon.

Stressen försvann
Under småbarnsåren, med krävande jobb 
som barnpsykiatrisk kurator, brukade 
Birgitta ställa klockan på fem på lördags-
morgnarna, koka kaffe, bre mackor och ge 
sig ut i skogen. ”Vi bodde i Rydebäck då 
och jag satt ofta under samma gamla ek i 
närliggande Bälteberga och drack mitt 
kaffe. Ensam med fåglarna och naturen. 
All stress, alla molande tankar försvann”, 
berättar hon.  ”Jag är fri! Samma känsla 
som i ungdomen i Domsten.”

Birgitta visar sin fågelbok "Fåglar i färg", 
utgiven 1952, väl använd och lagad med 
tejp här och var och proppfull med anteck-
ningar. ”På 60 år i Domsten har jag sett och 
kryssat 156 arter vid havet och i skogen, 
från Gråläge till Hittarpsrevet. Av dessa är 
17 arter rovfåglar bl.a. kungsörn, havsörn, 
fiskgjuse, pilgrimsfalk. Man kan åka till alla 
möjliga öar och fågellokaler, men här i 
Domsten finns allt. Det gäller bara att 
hålla ögonen öppna och ge sig tid.”

Ensam kvinna
Hittarpsrevet får ofta besök av Birgitta. Där 
står proffsen med sina tubkikare och ska 
kryssa så många fåglar som möjligt. De allra 
flesta är män. ”Jag är ganska ensam som 
kvinna i ornitologvärlden och inte mycket 
för prylar och prestation. Dyra kikare och 
antal kryss är inte det viktiga för mig. Men 
visst stiger pulsen när man ser en kejsarörn”, 
erkänner hon med ett leende.

Birgitta säger att hon har naturintresset i 
generna, att hon härstammar från skogs-
finnarna i Värmland som svedde mark i 
skogen och odlade råg. ”De var ett med 
naturen, många av dem med ett sjätte 
sinne och förmåga att se in i framtiden. 
Jag har inte många blodsdroppar kvar från 
dem men de finns där.”

Årets växlingar
Birgitta följer årets växlingar genom fåg-
larna. Hon vet när de olika arterna kom-
mer på våren, väntar in dem och hälsar 
dem välkomna. ”På våren kommer en art 
om dagen! Och de visar upp sig och häl-
sar: Här kommer jag! När murseglarna 
kommer i maj tar de alltid tre varv över 
vår tomt. De återvänder varje år och kollar 
in oss innan de flyttar in i sitt bo i vårt 
garage. På hösten däremot blir jag sur. Då 
sticker de bara utan att säga hejdå.” 

Favoritfåglar
En favoritfågel är korpen som ofta syns 
och hörs i Domsten. ”Den är liksom en 
urfågel som får mig att tänka på svedjefin-
narna och de djupa skogarna”, säger 
Birgitta. ”De är kloka och man märker 
tydligt att de har koll på oss som går i 
skogen. Jag har faktiskt sett deras par-
ningsdans nedanför Kulla Gunnarstorps 
slott. Det var en stor upplevelse.”

Birgitta säger att hon ofta tänker på vil-
ken lyx det är att bo i Domsten med både 
skog och hav med alla dess fåglar. Och det 
allra finaste minnet från fågelåret 2017 
handlar inte om vare sig havsörn eller 
pilgrimsfalk utan om en svanfamilj.

”Fem små dunbollar kläcktes här i våras 
men helt plötsligt var de bara två! Då oroa-
de jag mig förfärligt men så nästa dag var 
de fem igen och så höll det på... Nyss såg jag 
dem igen komma simmande alla sju i bredd. 
Som en hel armada och jag blev så stolt över 
svanföräldrarna som klarat av att uppfost-
ra alla sina barn!”

Text och foto: Annelie Sandström

Domstens fåglar är hennes passion

Du har kanske mött henne i skogen vid Kulla Gunnarstorp 
eller på stranden vid Gråläge. Alltid med kikaren beredd 
och en spanande blick.
Fågelskådning är Birgitta Meierkords stora intresse och 
något hon gärna vill dela med sig av. ”Det är inte så märk-
värdigt. Jag är inget proffs, har ingen tubkikare eller 
annan avancerad utrustning”, säger Birgitta. 
”Det är naturupplevelsen som är det viktiga. När jag går 
grusvägen upp mot skogen och lämnar husen bakom mig 
känner jag mig fri.”

Inom Helsingborgs kommun 
f inns 18 naturreservat och tre 
av dem har vi i vår närhet. 
Det är slottslandskapet kring 
Kulla Gunnarstorp, 
Grollegrund, ett maritimt 
område i sundet utanför 
Domsten och strandheden 
mellan Domsten och Viken.
Den sistnämnda är en sydlig rest av Kulla 
Fälad som ursprungligen sträckte sig från 
Kullaberg och söderut till de norra delarna 
av Helsingborg. Fälad kommer från det 
danska ordet faelles, som betyder gemen-
sam. Alltså gemensamma marker som 
erbjöd bete för fritt gående boskap. De 
som på 1700-talet livnärde sig på de karga 
strandhedarna var hästar, får, getter, svin 
och gäss. Något som Linné upptäckte på 
sin vandring 1749. Landskapet var då 
sandigt och kargt med en låg hed- och 
risvegetation. 

Idag har emellertid mycket förändrats 
Bokskogspartier har bildats, tall och andra 
sandbindande växter har planterats in och 
tyvärr har stora delar av den forna fälads-
marken antingen bebyggts eller fått växa 
igen. För att försöka bevara en del av 
fäladsmarken har alltså området vid 
Domsten och Gråläge upphöjts till natur-
reservat. Detta innebär att markerna 
måste skötas för att bevara den ursprung-
liga, känsliga vegetationen. De som är 
bäst på detta underhåll är betande får och 
getter och det är då ”herden” Claes Göran 
”Bosse” Svorén kommer in i bilden.

På uppdrag av Länsstyrelsen har Bosse 
Svorén sedan mitten av maj 2017 påbörjat 
en upprensning av en del av heden norr 
om Gråläge. Det är ett område på ca 12 
tunnland som inhägnades genom 
Länsstyrelsens försorg. Därefter har Bosse 
och hans 140 djur gjort ett fantastiskt 
arbete med att få bort ovälkommen vege-
tation. Det är Roslagsfår och Jämtgetter 
som betat av området.  Djuren tillhör de 
gamla svenska lantraserna, som genom 
århundraden anpassats till att bland annat 
beta på fäladsmarker. Getternas släta päls 
gör att de lätt kan ta sig in i de taggigaste 
och risigaste snår för att nå de eftertrak-
tade gröna bladen av björnbär och vresro-
sor. Fåren följer sedan efter i de gångar 
getterna har skapat. Med sin ulliga och 
krulliga päls, skulle de annars ha fastnat i 
taggarna. När alla gröna blad är borta har 

Herden på heden

växten till slut ingen möjlighet att över-
leva och riset kan huggas ner och brännas.

Kustheden har på bara några sommarmå-
nader helt ändrat karaktär. Ovälkommen 
vegetation har betats av till förmån för 
växter som ljung, kråkbär, fårsvingel, 
backtimjan, gråfibbla, harklöver och rot-
fibbla. Rara och känsliga växter som nu 
fått friare ytor att växa på, vilket även gyn-
nar faunan. Jordbin och vissa häckande 
fåglar söker sig också till de öppna mar-
kerna. 2017 års arbete avslutades i början 
av hösten, men till våren 2018 kommer 
herden åter till heden med sina effektiva 
betesdjur. Ytan ska då vara utvidgad till att 
även omfatta skogspartiet norr om det nu 
restaurerade området.

Text och foto: Karin Ohlsson
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Göran Wittings väg
1 Krook, Ebbe, Lena
3 Hagman, Bertil, Margareta  

Lärkstigen
2A Ljungnér, Bengt, Gunilla 
2B Hessler, Jonas, Marie
3A Larsson, Maud, Per-Anders
3B Mauritzon, Per, Inger
4A Hrabaciko, Christian, Gitana
4B Stridsberg, Nils, Christel
5 Krafman, Per-Inge, Eva
6 Svensson, Jörgen.  Pernald, Mia 
7 Ahlklo, Jan, Åsa
9 Winberg, Sonja 
10 Roos, Jan, Christel 
11 Lundin, Irene
12 Hansson, Henri.  Balkhag, Marie
13 Wetterberg, Peter.  Hjort, Gunvor
14 Widén Carl-Johan, Louise
15 Liljeberg, Nils, Maria
16 Tillquist, Göran.  Segreland, Monika 
17 Sandin, Maria 
18 Hasselqvist, Kristian, Anna 
19 Crafoord-Larsen, Jörgen, Eva
20 Olsson, Sten, Agneta 
21 Andersen, Michael 
 Rydén, Ann-Christin
22 Rosenqvist, Lars, Boel
24 Enhörning, Susanne. Vikenfalk, Bengt 
26 Stendahl, Henrik, Jenny 
28 Vanselius, Ulf
30A Johansson, Daniel. Nilenfors, Ida
30B Ahlberg, Daniel.  Åkesson, Malin
30C Starczewski, Mariusz

Nils Ols väg
1 Nilsson, Monica
2 Jönsson, Bert
3 Olverling, Otto 
4 Svenningsson, Carl-Magnus, Catharina

Norra stranden
6 Åberg, Eva 
8 Claranius 
10 Bergers, Ulf
14 Gustafsson, Per-Olof.  Svedenstedt, Lotti
16 Wendt, Wilhelm, Mette 
24 Krook, Lena

Peter Svenssons väg
1 Otto, Wilhelm  
 Jansson-Otto, Kerstin
2 Alm, Rickard.  Edenhammar, Lotta   
3 Persson, Mats, Carina 
4 Malm, Elisabeth 
5 Lindertz, Jonas, Ninni

Petter Jönssons väg
1 Bynke, Torsten
3 Ahlklo, Mats, Carina
4 Andersson, Ingrid 
5 Philip, Thomas, Ingalisa 
6 Persson, Jan, Marie 
7 Philip, Thomas, Ingalisa 
8 Winde, Mats.  Bengtsson, Åsa 

Seglarevägen
2 Artman, Anders 
3 von Heidenstam, Carl, Catharina
4 Abdon, Rolf, Anna
5 Elfberg, Rolf, Camilla
6 Heijne, Elsa
8 Sjöström, Hans, Kerstin
10 Malmberg, Göran, Ingegerd 

Stejlebacken
1 Håkansson, Per-Åke, Gerd
2 Aronsson, Kurt.  Collin, Jeanette
3 Wallenberg, Gunn 
4 Stendahl, Kjell, Annika
5 Marthinsson, Per, Charlotte 
6 Håkansson, Per-Åke, Gerd

Sundsvägen
1 Fredriksson, Stefan, Marie
2 Frankki, Sören, Kerstin
5 Jarl, Jörgen, Åsa 
6 Perack, Helena 
7 Dahlqvist, Lars.  Vilnersson, Lena
8 Fredriksson, Tommy, Karin 

Södra stranden
1 Boström, Mattias, Lisa 
4 Bornebusch, Åke, Karin 
6 Svedin, Ann-Mari 
8 Lundgren, Lars, Mats 
 Erjefält, Ingrid
14 Hansson, Jan, Ingegerd 
16 Håkansson, Ulf
18 Qvarfordt, Peter, Inger
24 Axelsson, Stefan
30 Nilsson, Ola.  Sernevi, Marianne 
32 Rundqvist, Jan, Brita 
34 Ekman, Peter, Ulla
36 Artman, Göran, Susanne 
38 Lindell, Gert, Maria 

Tuves väg
4 Rindmo, Caj, Zassa
5 Ter Schiphorst, Kristina 
6 Jepsson, Olle
7 Lindgren, Hans, Charlotte
8 Jursic, Dennis.  Wanninger, Charlotte
11 Hagman, Carl-Johan
12 Truedsson, Lars-Åke, Karin
13 Arnstein-Peters, Marie
14 Sjöberg-Johnson, Ann-Sofi
 Johnson, Gustaf
15 Bæckström, Anita
 Ståhlberg, Monica
 Moberg, Christina
16 Rabow, Ingegerd, Lennart
17 Nielsen, Niklas, Karin
18 Gustafsson, Joakim.  Johansson, Lisbeth

Vipstigen
1 Elmfors, Rolf.  Flink, Anita
2 Andersson, Jacob.  Gunnarsson, Maria
3 Scheike, Morten, Charlott
4 Nyström, Mats, Mia
5 Olofsson, Peter, Lotta
6 Steen, Johan, Annika
7 Torenäs, Börje, Britt 
8 Hesoun, Johan, Emilia
9 Skoog, Lennart, Tanja
10 Fogelström, Per-Olof, Sylvia
11 Lindgren, Håkan, Susanne
12 Nyberg, Johan, Helena
13 Bengtsson, Patrik, Naiyana
15 Engstedt, Mikael, Barbro
17 Broström, Jerry.  Wranning, Lena 
19 Malmgren, Kay

Ålagränd
1 Rydén, Sven, Aina
2 Abdon, Rolf, Anna
3 Westander, Stefan, Cissi
 Sjöberg, Anders, Ingegerd
4 Meierkord, Gerhard, Birgitta
6 Gregoriusson
8 Paulsson, Ralph.  Edefell, Eva

Ängsliden
1 Artman, Tore.  Thornell Marianne 
3 Toth, Magnus 
5 Månsson, Jonas, Helena

 GRÅLÄGE
Grålägevägen     
2 Kimming, Magnus, Katrin
3 Engström, Anders, Noni
4 Bonalumi, Thomas
5 Persson, Lennart, Iréne
6 Persson, Håkan
 Reinhold Persson, Carina
7 Timischl, Peter, Mariette
8A Malmberg, Sofi, Torsten
8B Berntsson, Patrik, Susanne
9A Wanninger, Rickard, Cecilia
9B Kvist, Charlotta. Karl-Anders Bäcklin
10 Axelsson, Rut
11 Bengtsson, Ing-Britt
12 Andersson, Paul.  Gustafsson, Anna
13A Månsson, Torgild, Birgitta
13B Hjalmarsson, Casper, Malin
14 Sönne, Sonja
15 Samuelsson, Leif, Siw
17 Johansson, Bengt, Eva
19 Jeppesen, Cliff, Maria
21A Hedbrandh, Jan-Eric, Eva
21B Högberg, Nils, Ing-Marie
23 Andersson, Per, Mai
25 Höst, Ulf.  Svenningsson, Elisabeth

Redaktionen vill att uppgifterna på byns invånare skall vara korrekta.
Under året sker många förändringar som tyvärr inte kommer till vår kännedom.
Kontakta Byföreningen när ni har nya namn- eller ägaruppgifter. 

Backstugevägen
1 Friman, Lars, Agneta
4 Richert Erik.  Klint Anna
7 Rentner, Lars, Monica 
 

Barkvägen
1 Thene, Claes
1B Wernersson Håkan 
 Rosenlind Maria 
3 Gustavsson, Per  
 Pläder-Gustavsson, Eva 
5 Hedberg, Torbjörn  
 Kristiansen, Elsebeth
7 Ax, Marcus, Elin         
9A Björklund, Anders 
9 Månsson, Margareta 
13 Sewring, Henrik 

Berghemsvägen
1 Paulsson, Thomas, Birgitta 
2 Ekman, Claes 
4 Frost, Ingvar 

Bokliden
1 Olsson, Klas, Malin 

Briggvägen
1 Wittrup, Lennart, Harriet 
2 Palmér, Görel 
3 Svensson, Johnny, Christina
4A Wester, Björn
 Malmgren, Anna
4B Roxlin, Per, Louise
6 Nöjdh, Thomas, Camilla 
8 Gunnarsdotter, Gunilla
9 Persson, Anders, Gunilla

Bygatan
1 Montessoriskolan
4 Törngren, Lars  
 Anderberg, Annie 
5 Tufvesson Ola 
 Erringer, Maria 
6 Olsson, Jan-Erik, Gertrud 
8 Sjöstedt, Lars, Ingela 
9 Haellqvist, Jan, Carin 
10 Persson, Göte, Birgitta
11 Tufvesson, Tommy, Maria 
12 Sandberg, Klas-Otto, Ann 
13 Andersson, Bo, Birgit 
15 Kavanagh, Mary
17 Spangfort, Michael. Kavanagh, Mary
18 Jensen, Anders, Anna-Karin
19 Andersson, Krister.  Nilsson, Marie
20   
21 Nilsson, Thomas, Paula 
22 Andersson, Tommy, Elisabeth
23 Lidén, Karl Gunnar.  Pallin, Gunilla
24 Janén, Jan 
 Juelsson, Kerstin
25 Lindvall, Per, Pauline
26 Andersson, Margareta 
27 Rydén
28 Modinius, Nisse, Pia 
 Andersen, Jörn, Berit 
29 Hallberg, Magnus, Ingrid
30 Ekberg, Peter.  Jönsson, Erika 

31 Kivits, Bart.  Brusselers, Corinne
32 Ekberg, Kjell, Marianne
33 Ahlström, Erik.  Gahne Katarina 
34 Ekberg, Kjell, Marianne
35 Carlsson, Patrik, Bettina
36 O'Connor, Diarmuid, Bodil 
37 Ribberfors, Samuel, Rosita 
38 Håkansson, Gunnar, Lil 
40 Nordström, Bertil, Birgitta 
41 Nilsson, Lennart, Agneta 
42 Grudéus, Stefan
 Grudéus Friström, Annette
43 Wallander, Anders, Gunilla
44 Ekstrand, Suzanne
45 Halling, Mikael, Ann-Louise 
46 Wittrup, Bengt, Ulla
46B Hansén 
47 Pallin, Håkan, Gunilla 
48 Åsgot, Göran 
49 Andersson, Patrik
50 Jönsson, Stefan  
 Nilsson, Ingbritt 
51 
52 Konce, Serkan
53 Eliasson, Rutger 
54 Frost, Karin 
55 Dahlberg, Linda, Fredrik
56 Hörberg, Anders, Ella-Britt
57 Boström, Bengt, Irmili
58 Nilzon, Anders, Madeleine
59 Nilsson, Rickard, Maria
60 Håkansson, Rickard, Cecilia 
61 Frohagen, Christer, Gunilla 
62 Berggren, Jan, Monika 
63 Lannér, Magnus, Åsa 
64 Rundberg, Margit 
65 Davidsson, Henrik, Marie
66 Gustafsson, Erik, Camilla
67 Laurin, Jan, Lena
68 Kulle, Mikael.  Löfgren, Camilla 
69 Snell  
70A Görefält, Markus, Ulrika 
70B Otterheim-Hjalmarsson, Anita 
71 Hjelström, Anders, Karin  
 Hjelström, Tomas, Anja
72 Swarttouw, Henk, Sarah
73A Witting, Claes, Birgitta
73B Witting, Berit 
74A Rydberg, Christer, Camilla
74B Prûtz, Stefan
74C Lindersson, Per, Charlotta
75 Hagman, Bertil, Margareta
76 Lundqvist, Pär, Eva
77 Nilsson, David
 Sträng, Emelie 
78 Kann, Birgitta 
79 Poppe, Gunilla 
80 Grkovic, Rade, Soka 
81 Bernhold, Mats.  Gullmo, Eva
81B Bernhold, Mats.  Gullmo, Eva 
82 Ohlander, Johan, Elisabeth 
83 Andersson, Susanne
84 
85 Henriksson, Hans-Åke, Annika
87 Wachtmeister, Charlotte
89 Maak, Jan-Olof
91 Ohlander, Christer, Gunnel

Fregattvägen
4 Herfindal Geir.  Lindberg Pia
5 Remahl, Chris, Gun
6 Björkman, Ulf, Catarina
7 Olsson, Mikael.  Tranebacke, Christina

Byarnas invånarregister i februari 2018
Fullriggarevägen
1 Östberg, Monika
 Dahl, Trine 
2 Andersson, Mats, Elisabet
4 Andersson, Mats, Elisabet 
7 Boberg, Fredrik, Sara
8 Sprang, Viking
9 Bergdahl, Kjell, Eva 
11 Trevett, Thomas, Lotta 
12 Bennsten, Anders, Sofie

Fågelsången
1 Halmén, Mats, Lisbeth 
2 Halmén, Gurli 
3 Lindström, Bodil, Björn
4 Christoffersson, Björn, Christel 
5 Nordbäck, Tomas 
6 Hallbeck, Bo, Helena 
7 Eneroth, Bo, Margita 
8 Öhlin, Lars, Catja 
9 Påhlsson, Lars.  Balsberg, Anna-Maj 
10 Nyberg, Sven Ingvar, Lisbeth 
11 Axelsson, Isabella 
12 Nilsson, Hans, Margareth
13 Brantevik, Åsa, Kjell
15 Ahrenkiel, Hanna.  Elofsson, Mattias
17 Eriksson, Magnus, Lena 
18 Langner, Christine, Jonas 
19 Rönnqvist, Lars, Lena
20 Arnekull, Henrik, Petra 
21 Tengblad, Carl-Henric, Anne
22 Admarker, Greger.  Forne, Kerstin 
23 Holmgren, Gregor 
24 Wennmo, Carsten
25 Aronsson, Britt.  Nilsson, Per
26 Nobel, Jan, Åsa 
27 Bergström, Jonas, Cecilia 
28 Buhl Christiansen, Niels.  Tracey, Jane 
29 Göransson, Mats, Ann
31 Lauridsen, Kristian

Gnetarödsvägen
2 Gustavsson, Folke
 Medin, Christina 
4 Fält, Berit
6 Asterhag Larsson, Ronny.  Wallmur, Kerstin 
8 Olsson, Birgitta 
10 Johansson, Kerstin 
12 Tengblad, Lena 
14 Gunnarsson, Nils-Erik, Ingela

Gröna Gång
1 Lideflo, Ingvar, Inga-Lisa
2 Persson, Krister.  Jonsdottir Saerun 
3 Viksten, Carina 
4 Jansson, Ralph 
5 Andersson, Karl-Gustav, Annika
6 Ekblad, Tom 
 Bergman, Ingegärd
7 Kullmar, Bengt.  Sandström, Annelie 
8 Engman, Marcus, Lena
9 Hugo-Persson, Mats
11 Linde, Björn, Anita
13 Du Rietz, Kjerstin 
15 Anderberg, Kerstin, Björn 
17 Ohlsson, Karin
 Ohlsson, Tomas, Ludmila
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(ca 200 meter öster om gårdsbutiken 
vid stora stenen)  för att hämta björke.

Stången kläs kl. 10.00. 

Tag med blommor och grönt. 
Ju mer desto vackrare! 

15.00 reser vi midsommarstången. 
Sen blir det musik, dans och lekar 

för både stora och små.

MIDSOMMARAFTON
SAMLAS VI VID KULLA

Månad Förening Dag/Datum   Period   Aktiviteter
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Norra Bryggan
Kerstin Janson-Otto
Tel. 042-914 63, 073-726 41 88
kerstin.e.janson@telia.com

Hamnen
Anders (Bosse) Artman
Tel. 042-922 07
a.artman@telia.com

Södra Bryggan
Anita Linde
Tel. 0705 44 22 67
linde.domsten@telia.com

Om det av någon anledning, som exempelvis vid viktiga 
bemärkelsedagar eller dödsfall, önskas flaggning på några 
av byns tre flaggstänger så kan du kontakta någon av ned-
anstående personer:

Byn flaggar vid högtider
INVÅNARSTATISTIK 2016
Källa: SCB
Statistiken för 2017 
kommer i maj.

  
   Ålder  2014  2015 2016
 0-19 153 146 146
 20-64 370 356 353
 65+ 164 176 174
Totalt 687 678 673

Domsten

Gråläge

Pestkyrkogård

Norra bryggan

Södra bryggan

Grollegrundets
Naturreservat

Gnetarödsgrundet

Ny karta med 
kvarters- och
gatunummer

Preliminär aktivitetskalender för klubbarna 2018                

G
ÄLLE R H E LA BYN

Alla arrangemang med detaljer kommer i god tid på hemsidorna eller i din postlåda!

Pelle Wiemenhög med besättning vann 
2017 års 4-timmarssegling med sin X99

Januari Familjedag m skridskoåkning  DIK Söndag
 Sopplunch  SDB Söndag 28
 Årsmöte DBF Onsdag 31  

Mars Kulturafton, Arilds Vingård  DBF Tisdag  6     
 Vinprovning  DIK Lördag 17 

April Badtermometern i vattnet DBF   
 Strandstädning  DBF Lördag
 Sjösättning DBK Söndag 22
 Valborgsmässoafton med bål  Alla Måndag 30

Maj Tisdagsseglingar DBK   Maj – Okt
 Hamnstädning kl 09.00  DIK Tisdag 1
 Årsmöte kl 13.00  DBK Tisdag 1 
 After Work  DIK    Vardag
 Kulturafton, Rhododendron DBF Tisdag 15 

Juni Cykelfest  DIK Lördag     
 Nationaldagsfirande  DIK  Onsdag 6 
 Kullen Cup  DBK  
 Midsommarfirande  DBK  Fredag 22
 Årsmöte vid bryggan  SDB  Söndag 24
 Seglarskola  DBK  Måndag 18 V. 25–26

Juli Seglarskola DBK  Måndag 2 V. 27–28
 Kvällsgrillning vid masten  SDB    Sommaren
 Seglarskola DBK Måndag 16 V. 29 – 30

Augusti Tennisskola  DIK    Mån – Fre
 Grillafton  DIK  Lördag
 Årsmöte  DIK  Onsdag 22  
 4-timmarssegling  DBK  Lördag 25
 Motorbåtssafari till Hornbæk  DBK Lördag 25 

September Kulturafton, M. Hugo-Persson  DBF    Vardag
 Ladies Night  DIK    Fre- el Lördag
 After Work  DIK    Vardag
 Räkfrossa  SDB  Lördag 22  

Oktober Torrsättning  DBK  Lördag 6
 Halloween  DIK    Vardag

November Domsten Boys  DIK    Fredag
 Bokafton  DBF  Måndag 12 

December Luciafirande  DIK  Torsdag 13



 
 

Välkommen! 
…till Viken och ett litet hemtrevligt showroom 

med inredningar för kök, bad och förvaring från 
 
 

 
 
 

Personlig service från inspiration till installation 
med stort engagemang och gedigen kunskap. 

 
 

 
 

 
 

Bygatan 3, Viken    042 – 34 45 00    www.hanefred.se 

Grafisk form: Bo Andersson


