
 

 
DOMSTENS BYFÖRENING 
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Protokoll   
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2015-09-17. 
 
Närvarande: Björn H:son Linde, Per-Inge Krafman, Anders Engström, Elisabeth Malm-
Butke, Paul Andersson, Cecilia Westander och, Magnus Eriksson. 
 
Frånvarande: Lars Rosenqvist, Patrik Berntsson, 
 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes. 
 
3. Föregående protokoll från 2015-05-26 

Föregående protokoll gicks igenom.  
Detta läggs till handlingarna. 

 
4. Ekonomi 

Elisabeth gick igenom ekonomisk ställning.  
Kassabehållning per den 14:e september 85886,74 kr. Vi har fått in ytterligare 12 
medlemsavgifter, totalt 273 st. Utgifter under perioden har uppgått till 8005 kr. 

 
5. Kulturaftnar och arrangemang 

a. Kulturafton med Larsviken den 21/9.  
Ett trettiotal anmälda hittills. Anders ordnar vininköp.  

b. Bokafton, med Höganäs bokhandel den 16/11  
Vin, ost och kex blir aftonens förtäring. Kanske kan Höganäs bokhandel 
ordna en quiz med tex. en bok som första pris?! Anders och Björn ansvarar 
för att kallelse skickas ut, detta görs runt den 5:e november. 

c. Korsord med Lennart Nilsson.   
Styrelsen diskuterar vilken hyra som ska debiteras i samband med att L.N. 
vill hyra Havsbris för sin föreläsning om pilgrimsvandringen. Styrelsen 
beslutar att det blir den låga hyran för just denna aktivitet. Om det kommer 
fler liknande förfrågningar så får styrelsen ta beslut om dessa i varje enskilt 
fall. L.N. vill också hålla i en korsordskväll där man får lära sig lite om hur 
man går tillväga för att skapa ett korsord. Kanske avslutas kvällen med att 
man tillsammans gör ett korsord!? Denna aktivitet görs gratis. Förslagsvis 
läggs denna aktivitet på hösten 2016. 
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d. Ohälsan tiger still, Henrik Valentin. 
 Henriks föreläsningar har varit populära och han har nu kommit med en ny 

föreläsning. Kan vi boka in denna i januari 2016? 
e. Övrigt. 
 Cecilia ger förslag om aktivitet inför våren 2016. Kristina Högardh-Ihr är en 

trädgårdsjournalist som skulle kunna ha en form av trädgårdskväll med 
inspiration inför kommande ”vårbruk” i våra trädgårdar! Hon tar 3500 kr för 
detta. Kan mars- april 2016 vara en bra tid för detta? Bra veckodagar att 
förlägga denna kväll är tisdagar- torsdagar. 

 
6. Midsommar 2015 

Det gick bra! Dock tog det lång tid innan lånade bockar kom tillbaka! Vi behöver 
uppdatera rutinerna! Info om kommande firande läggs ut både på hemsidan och 
Facebook för att nå så många som möjligt. 

 
7. Hemsidan 

Patrik sitter på info om senaste status här, men det börjar se bra ut! Palle ska 
komma igång med att lägga in protokoll osv. 

 
8. Fotbollsplanen och eventuellt nybygge 

Inget nytt här, eventuellt kan det till nästa möte finnas ny info. 
 
9. Nytt bokningssytem för Havsbris 

Per-Inge rapporterar att han har svårt att få till en bra kontakt med tillfrågat 
företag. Kan vi hitta en annan och bättre lösning? Det bör vara någon extern och 
det kan naturligtvis kosta en slant. 

 
10. VPDG 2016 
 Vi har gemensam flaggning i byn med 3 ”flaggchefer” som är ansvariga för denna 

aktivitet. Vi lägger in en blänkare om detta i både VPDG och på hemsidan. Man 
kan då vända sig till dem för flaggning vid tex. 100- årsdag, dödsfall eller annat av 
betydelse där det kan vara på sin plats med allmän flaggning. 
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11. Övrigt 

a. info@domsten.nu, vi skjuter på denna fråga till nästa möte. 
b. Aktiviteter med Robert Mason på statsbyggnadsförvaltningen. 

I. Busshållplatserna, allt är på plats förutom busskurerna och det ser 
bra ut hittills! 

II. Gångbana Bygatan, det kommer att bli en grusad gångbana på 
östra sidan av Bygatan. En del postlådor kommer att flyttas från 
östra till västra sidan av vägen, detta bekostas av Skanska. 

III. Asfaltering av Bygatan färdigställs måndagen den 21/9. 
IV. Wireräcken cykelbana runt Kulla Gunnarstorp, inget nytt men det 

ska tas upp vid nästa möte i statsbyggnadsnämnden. 
V. Eventuell flytt av hundbadplats, Björn påminner 

stadsbyggnadsförvaltningen om att de ska ta upp denna fråga på 
nästa möte. 

c. Kyrkklockan, se tidigare protokoll för info. 
d. Datorutbildningen Seniorer med surfplattor, denna är nu igång med 7 

deltagare. Det ger 3500 kr i intäkt men kostnaden för kursen är 5000 kr. 
Byaföreningen står för mellanskillnaden. Cecilia går ner på kommande 
kurstillfälle och påminner deltagarna om avgiften på 500 kr. 

e. Grannar mot brott, Anders är med i denna grupp. Det ska komma upp skyltar 
i början och i slutet av byn med budskap att det finns övervakningskameror. 
Gruppen har återigen fått en kontaktperson (polis) som man kan vända sig till 
i ärenden gällande grannar mot brott. Förslag ges om att vi kanske ska bilda 
någon form av kontaktkedja som sätts igång vid inbrott eller misstankar. 
Anders förespråkar dock att vi ska gå den riktiga vägen genom att kontakta 
polisen vid pågående brott. Förslag kom upp att vidta lite enkla åtgärder för 
att minska inbrott osv. genom att tex. ha koll grannarnas telefonnummer, 
hjälpas åt så att huset ser bebott ut vid semester eller bortavaro. 

f. Ytterligare övriga frågor, 
I. Eventuellt ska Domsten få nytt och eget postnummer. Styrelsen 

avvaktar agerande i denna fråga. 
II. Det är flera i både Domsten och Gråläge som upplever att det är dålig 

täckning i Telias mobilnät. Detta ska åtgärdas enligt Björns 
korrespondens med kontakt på Telia. 

III. HLR- kurs efterfrågas från flera håll! En sådan har hållits tidigare, då 
utan kostnad. Detta är nog inte aktuellt igen utan det kommer att 
kosta en slant att genomföra denna kurs igen. Anders ber om offert 
från ett företag som sysslar med detta. Är det läge att båtklubbens 
medlemmar är med och delar på denna kostnad?
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IV. Översvämningar i Domsten, vad kan vi göra? Byaföreningen får ha en 

informativ roll här. Björn tar på sig att driva på 
statsbyggnadsförvaltningen här så att de verkligen arbetar aktivt med 
denna frågan. Det är inte första gången det händer och det drabbar 
många när det väl blir översvämning! 

V. Cecilia vill donera ett pingisbord! Björn tar upp denna frågan med 
Havsbris och kanske även DIK. 

VI. Det är stora hål i Grålägevägen. Björn påminner kommunen om att de 
ska fylla i dessa på ett korrekt sätt!  

VII. Det är målat graffiti på skyltarna in till Gråläge, likaså här tar Björn 
denna fråga med sig till kommunen. 

VIII. Kan det finnas intresse för andra kurser än skrivplattekurser? Förslag 
uppkom om att tex. fläta pile, kanske kurs om floran och faunan här i 
och omkring Domsten och Gråläge samt någon form av 
trädgårdskurs/ design? Magnus skulle kunna lägga ut en blänkare på 
Facebook för att undersöka intresse. Kanske blir detta en ny punkt på 
agendan!? 

 
12. Nästa möte onsdagen den 21:a oktober. Cecilia fixar fika. 
 
 
 
 
 
 
Domsten 2015-09-17 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Paul Andersson Björn H:son Linde 
vid protokollet Ordförande 


