Protokoll
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2015-04-08.
Närvarande: Björn H:son Linde, Per-Inge Krafman, Anders Engström, Elisabeth MalmButke, Paul Andersson, Cecilia Westander och Lars Rosenqvist, Patrik Berntsson,
Magnus Eriksson.
Frånvarande:

1.

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

3.

Föregående protokoll från 2015-03-04
Föregående protokoll gicks igenom.
Detta läggs till handlingarna.

4.

Ekonomi
Elisabeth gick igenom ekonomisk ställning.
Kassabehållning per den 1:a april: 96000 kr. Vi har fått in ytterligare 7
medlemsavgifter, totalt 251 st.

5.

Kulturaftnar och arrangemang
a.
Mitt liv i Domsten tillsammans med Nils av Gunilla Poppe, torsdag 23 april.
Förtäring: vin, ost och kex. Björn står för inhandling av detta. Björn och
Patrik arbetar energiskt med denna tillställning!
b.
Valborgmässoafton, torsdagen 30 april.
Björns förstaval som tillfrågad om utlåning av släpvagn för scen fungerade
inte. Björn kontaktar ny bonde! Vi konstaterar att vi har lite is i magen ang.
scen. Eldningstillstånd är klart enligt Elisabeth. Viktigt: vi måste ha
eldvakter de närmaste timmarna efter tändning av bål, hur delar vi upp
detta?
c.
När ljusen tändes på andra sidan sundet med Henrik Valentin, tisdag 5 maj.
Kallelse är utdelad till alla hushåll av Anders och Elisabeth.
Förslag på kostnad 75 kr isf 50 kr. Delar av styrelsen hjälps åt att göra
smørrebrød: Per-Inge står för inköp av råvaror.
Paul, Elisabeth, Björn, Lars. Inköp öl: Lars
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d.
e.

Höstens kulturafton med Larsviken, måndag 21 september. Ansvarig
Anders.
Hösten bokafton med Höganäs bokhandel, måndag den 16 november.
Ansvarig Anders.

6.

Hemsida
Nya lösenord för administratörer ska delas ut. Paul och Patrik tar gemensamt tag i
uppdatering av hemsidan torsdagen 16/4.

7.

Fotbollsplan och ev nybygge
Per-Inge har fått info från senaste rapporten från konsultföretag. Denna säger att
det kan vara möjligt att bygga. Men det finns många frågetecken kring dagvatten/
grundvatten som ska tas hänsyn till. Det blir en dyr historia och förmodligen blir
det byggföretag/ tomtägare som får ta de höga kostnaderna för projektering av
detta. Därmed är det troligt att det inte blir någon byggnation. Vi avvaktar
kommande beslut om ca: 1,5 månader.

8.

Nytt bokningssystem för Havsbris
Inget nytt har hänt här. Det har stannat av hos företaget Myweblog som ska
tillhandahålla tjänsten. Per-Inge har förhoppning om att arbetet ska komma igång
igen snarast.

9.

VPDG 2015
Bosse, Björn, Anders och Paul sitter i kommitén här. 2016 års upplaga är bra på
gång enligt Bosse, detta konstaterades under mötet som följde direkt på
styrelsemötet. Uppslag? Kan vi sy ihop en historia om hur Havsbris har
utvecklats?! En del av handlingen i deckaren ”Ljuva krusmynta” har utspelats i
Havsbris!

10.

Övrigt
a. Domstengården.
Per-Inge rapporterade att bygglov är ej beviljat och ingen verksamhet
kommer i detta läget att finnas.
b. info@domsten.nu
Patrik tar en ny runda med Daniel om hur få till en komplett adresslista.
Förslag uppkom om att vi kanske kan husera listan hos Loopia!?
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c. Aktiviteter tillsammans med Robert Mason på Stadsbyggnadsförvaltningen.

d.
e.

f.

g.
h.
i.

Möte i Havsbris 8 april kl 13.00 angående nedanstående
Deltagare: Björn, Per-Inge, Anders och ev. fler styrelsemedlemmar
• Busshållplatserna, det kommer att ordnas två nya busshållplatser i norra
delen av Domsten. Det är något oklart om det blir kurer samt om det blir
timglasform där bussen ska stanna. Viktigt är också att ändhållplatsen på
denna linje hakas på projektet, den behöver en uppfräschning/ översyn.
Det är oftast denna hållplats som Grålägeborna och dess besökare
använder. Projektet kan påbörjas 2015.
• SBF tycker att gångbana är att föredra genom byn. Denna samt asfaltering
av Bygatan påbörjas efter semester 2015. Asfaltering av Grålägevägen är
ej aktuellt.
Belysning cykelstigen i Talldungen är uppsatt men ännu ej inkopplad.
Förhindra rundkörning i Talldungen. Här kan SBF sätta ut ”stoppstenar” som
förhindrar att man kan köra runt parkeringen med bredsladd. Komplettering
av trottoarstenar vid västra cykelvägen samt även sätta dit trottoarstenar vid
den östra gångbanan närmast 111:an är också med i planeringen. Detta ska
vara klart 2015.
Wire-räcken cykelbanan runt Kulla Gunnarstorp.
Vid mötet med Robert Mason SBF så uppmärksammades han och hans
kollegor på att trästolpar är nerkörda samt icke ersatta. Detta är en
säkerhetsrisk för cyklisterna. Kanske kan det bli wireräcken så småningom!
Fiberkabel i Domsten
Information och frågestund ang. installation och leverantörer, vi avvaktar i
denna fråga!
Rapport från stiftelsen Havsbris
Björn rapporterade från årsmötet om garantiarbeten, källsortering i Havsbris,
bybastun i DIK:s regi.
Datorutbildning för seniorer med surfplattor
Cecilia har varit i kontakt med vuxenskolan. De sätter gärna ihop en kurs
gällande surfplattor med Android operativsystem. 5 tillfällen a’ 3 timmar
kostar 5000 kr. Förslag på start 15:e september och 5 tisdagar framåt.
Cecilia tar fram förslag på inbjudan som ska innehålla två alternativ:
ytterligare en nybörjarkurs eller en fortsättningskurs. Den kurs som får flest
kryss kommer att hållas.

DOMSTENS BYFÖRENING
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Björn H:son Linde
Gröna Gång 11, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 0725/261415

Elisabeth Malm Butke
Peter Svenssons väg 4, Domsten
255 91 Helsingborg
Tel. 042/924 16

Paul Andersson
Grålägevägen 12
263 65 Viken
Tel. 042/210029

11.

Ytterligare övriga frågor
a. Hämtning av malmklocka måste göras snart. Placering? Förslag önskas!
Fotbollsplanen eller på platsen där julgranen står? Förslag att vi kanske kan
lägga in klockstapeln i en planritning så att man ser placeringen visuellt!?
Björn
b. Anders har varit på sammankomst- ”Grannar mot Brott”. En kort summering
av detta möte blir att varken försäkringsbolag eller polisen prioriterar denna
verksamhet för tillfället. För att ändå hålla GmB levande så finns önskemål
om att synas på Vi på Domsten & Gråläges hemsida. Anteckningar från detta
möte kan läsas i bifogat dokument.
c. Ny hastighetsmätning på Bygatan är gjord. Snitthastighet var 38 km/h.
Positivt!
d. Angående den ojämna och grova asfalteringen som gjorts efter fiberdragning
informerar stadsbyggnadsförvaltningen; den grova asfalten ska få ”sätta sig”
något år, därefter läggs en finare asfalt som topp. Förslag ges om att
styrelsen gör en besiktning i höst för att kontrollera så att det inte uppstår för
stora ojämnheter.
e. Hundbadplats; Björn har fått svar från SBF om att de inte har för avsikt att
flytta hundbadplatsen. Styrelsen tycker att Björn ska ta ett varv till i denna
fråga. Kanske kan Björn lägga fram argument såsom att förutsättningarna har
ändrats sedan sist hundbadplatsen flyttades. Anders, Lars och Per-Inge kan
vara behjälpliga här.

12.

Nästa möte tisdagen den 26 maj kl 19.00. Palle fixar fika.

Domsten 2015-04-08
Justeras

Paul Andersson
vid protokollet

Björn H:son Linde
Ordförande
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