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Protokoll 
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2015-05-26. 
 
 
Närvarande: Björn H:son Linde, Per-Inge Krafman, Elisabeth Malm- 
Butke, Cecilia Westander, Patrik Berntsson 
 
Frånvarande: Anders Engström, Paul Andersson, Magnus Eriksson och Lars Rosenqvist 
 
 
1. Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2. Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 
 
3. Föregående protokoll från 2015-04-08 
Föregående protokoll gicks igenom. 
Detta läggs till handlingarna. 
 
4. Ekonomi 
Elisabeth gick igenom ekonomisk ställning. 
Kassabehållning per den 26 maj: 90.854 kr.  
Huvudsakliga kostnader sedan senaste genomgång: 
Reparation av flaggstång 6.683 kr 
Kulturaftnar (Poppe o Valentin) 2.008 kr 
Huvudsakliga intäkter sedan senaste genomgång: 
Nya medlemmar 5 st 1.250 kr 
Annonsintäkter 2.000 kr 
 
5. Kulturaftnar och arrangemang 
a. Mitt liv i Domsten tillsammans med Nils av Gunilla Poppe, torsdag 23 april. 
Detta evenemang var bokat till sista plats, alltså välbesökt och mycket uppskattat. DBF genom 
Patrik och Björn har varit engagerade som stöd för Gunilla Poppe för att få ”föreställningen” på 
plats.  
b. Valborgmässoafton, torsdagen 30 april. 
Efter att vinden mojnat något kunde traditionellt firande hållas på stranden. Björn höll det 
traditionsenliga talet till våren varpå brasan tändes och våren sjöngs in med körsång. Då 
åskådarna var lite spridda på stranden kan konstateras att alternativet med en scen på 
stranden åndå inte varit så lyckat. 
c. När ljusen tändes på andra sidan sundet med Henrik Valentin, tisdag 5 maj. 
Även denna aktivitet var fullsatt till sista sittplats. Under kvällen bjöds eleganta smörrebröd 
kvällen till ära. 180 smörrebröd tillverkades av delar av styrelsen under ledning av Per-Inge. 
Mycket uppskattad och intressant kväll. 
d. Höstens kulturafton med Larsviken, måndag 21 september. Allt under kontroll så här långt. 
Ansvarig Anders . 
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e. Hösten bokafton med Höganäs bokhandel, måndag den 16 november. Allt under kontroll så 
här långt. 
Ansvarig Anders . 
f. Lennart Nilssons pilgrimsvandring. Förslag att lägga till våren. Föreningen betalar generellt 
inte arvoden när bybor ställer upp till kulturaftnar. Björn tar kontakt med Lennart. 
6. Hemsida 
Städning och uppdatering av hemsidan skall ske innan semestern. Patrik tar ledningen på 
denna punkt. Rättelser av nuvarande uppgifter i enlighet med den info som finns senaste 
numret av VPDG. Samt justering av instruktioner (Midsommarfirande) 
 
7. Fotbollsplan och ev nybygge 
Per-Inge meddelar status från Stadsbyggnadsförvaltningen: Konsulten som anlitats skall 
inkomma med kompletterande information vilket inte kommer att ske innan semestern. Klart är 
dock att remsan från Vipstigen och söderut inte kan bli föremål för byggnation pga 
höjdskillnader. Färre tomter ger en helt ny kalkyl för markägaren (Skanska). Frågan är ställd till 
Skanska om de vill att kommunen skall fortsätta att utreda. Sannolikt inga nyheter i ärendet 
innan årsskiftet. 
 
8. Nytt bokningssystem för Havsbris 
Det tilltänkta bokningssystemet bygger på individuella inloggnings/bokningsuppgifter vilket 
ställer till problem för utvecklaren till det upplägg som önskas för bokning av havsbris. 
Nuvarande bokningssystem fungerar dock relativt bra och Björn kontaktar Daniel för ev 
möjligheter att utveckla nuvarande system.   
 
9. VPDG 2015 
Inget ytterligare nytt sedan förra mötet. 
 
10. Övrigt 
a. info@domsten.nu 
Patrik tar en dialog med Daniel om hur man håller registret uppdaterat och aktuellt i 
båtklubben och hopas kunna dra nytta av deras erfarenheter samt förhöra sig kring 
möjligheten att ”hosta” en lista via webhotellet/Loopia 
b. Aktiviteter tillsammans med Robert Mason på Stadsbyggnadsförvaltningen. 

� Busshållplatserna, Arbetet med utbyggnad av busshållplatser i norra Domsten, 
gångbana längs Bygatan och asfaltering kommer att påbörjas redan v 27. Lappa ut 
informationen om upprustningen till byborna. 
� DBF 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 nu på plats. 
�Förhindra rundkörning i Talldungen. Uppsatta avspärrningen för rundkörning är 
felaktig. Mason ursäktar detta och meddelar att det kommer att åtgärdas. 
�Wire-räcken cykelbanan runt Kulla Gunnarstorp. 
Tänkt ta pollare från annan plats, oklart varifrån, och sätta tätare. Vi avvaktar ytterligare 
svar från SBF. 
� Kommunen har inga planer att flytta hundbadet. DBF håller kontakt och återkommer 
hur det går framöver med önskemål om flytt. 

 
c. Fiberkabel i Domsten 
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Allt verkar fungera väl och inga indikationer på efterfrågan om mer information eller möte. DBF 
avvaktar. 
d. Malmklockan/klockstapeln 
Björn ber om hjälp med att flytta ned klockan från logen där den ligger och transporterar den 
till Domsten. Förslag till senare placering är plätten där julgranen placeras alternativt i ett hörn 
vid fotbollsplanen. 
e. Datorutbildning för seniorer med surfplattor 
Cecilia har tagit fram ett förslag till inbjudan för utbildning. Denna kompletteras med alternativ 
Android/iPad samt nybörjar/fortsättningskurs för att anpassa utbildningen efter det största 
behovet/intresset. Inbjudningar går sedan ut till samtliga hushåll genom lappning i brevlådor. 
 
11. Ytterligare övriga frågor 
a. Beslut att avsluta tidigare ADSL abonnemang nu när fiberlösning är igång i Havsbris. Vid 
kontroll upptäcks att detta redan är gjort och att tidigare wifi-router stör ut den nya varpå 
internetuppkopplingen bryts. Ett fel som uppmärksammats under en tid men som nu är 
åtgärdat. 
b. Rapport ang byalagsmötet från Anders. Se bifogat dokument. 
c. Det finns ytterligare en Facebookgrupp – Vi på Domsten vilket ger risk för 
sammanblandning med den nystartade gruppen Vi på Domsten o Gråläge ”för information och 
kommunikation för boende i Domsten och Gråläge”. Patrik undersöker vem som ligger bakom 
och ber att Vi på Domsten stängs ned. 
 
12. Nästa möte OBS nytt datum satt till torsdagen den 17 september  kl 19.00.  Vem fixar 
fika? 
 
 
 
Domsten 2015-05-26 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
Patrik Berntsson   Björn H:son Linde 
Vid protokollet    Ordförande  
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Vilka miljö-och kulturvärden kommer att styra Helsingborgs utveckling de 
närmaste åren? 
Tjänstemännen inom miljö- och kultur i Helsingborg har i flera år arbetat på ett 
dokument som beskriver vilka kultur- och miljövärden som man betraktar som de 
viktigaste i kommunen. Gå in på www.helsingborg.se/naturochkultur så kan du se 
den senaste utgåvan, numera i ett och samma dokument. Mest intresserad är du 
kanske av vad som upplevs som viktigt för Domsten och trakten häromkring. Gå 
då in på kapitlet som handlar om Allerum. 
 
Vill du påverka? 
Det digra materialet som fortfarande är ett remissunderlag, kommer att ge 
vägledning för t ex skolundervisning och andra informationsåtgärder, men är 
också en förutsättning för framtida utbyggnad av t ex bostäder, industrier och 
vägar och vad som i framtiden kanske kommer att bli nya naturskyddsområden. 
Eftersom detta är vår bygd så har också vi rätt att påverka vad som anses särskilt 
bevarandevärt. Tycker att något i utredningen inte stämmer med din bild av 
platsen, eller om du vill tillägga något, så meddela detta till 
stadsbyggnadsnämnden@helsingborg.se. Du kan också posta din kommentar till 
Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg. Remisstiden utgår den 1 
september, 2015. 
 
Finns bara på nätet och dessa platser: 
Förr så tryckte man upp böcker och broschyrer som handlade om detta, men idag 
vill man spara på resurserna och i stället publicera via Internet. Men det 
finns pappersversioner i några få ex att läsa på följande platser: 
-Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 21 (I Knutpunkten) 
-Kulturmagasinet på Fredriksdal 
-Helsingborgs Kontaktcenter, Stortorget 17 
 
Kanske vill du ställa frågor? 
Det är många som jobbat med detta på kommunen, men om du har något att fråga 
om så kontakta projektledaren Ann-Marie Cvitan Trellman, tel 105 327, eller 
maila henne på ann-marie.cvitan.trellman@helsingborg.se 
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