
VI PÅ DOMSTEN & GRÅLÄGE 2015

Visste du att "Sköna maj" skrevs 
av en Allerumsbo?

75-årsjubiléet för fulla hus.
Vad hände med byn som bytte plats?

Vresrosen kan vara smakfull.
Seniorerna som blev IT-specialister

och allt annat om byn.

BYFÖRENINGEN HAR UNDER 75 ÅR INFORMERAT INVÅNARNA OM ÅRENS AKTUELLA HÄNDELSER



Från vänster: Ingrid Hallberg, Magnus Hallberg, Bo Anders Artman, Kerstin Jansson-Otto, 
Wilhelm Otto och läraren Bengt Bengtsson.
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Ordföranden har ordet

Seniorernas 
IT-utbildning  
i februari 2014
blev snabbt 
fulltecknad

Kursen drevs i Studiförbundet Vuxen-
skolans regi och  lärare Bengt Bengtsson 
ledde kursen under sju tisdagskvällar och 
tre timmar per kväll i februari 2013. 

Kursen var riktad mot seniorer med nya 
surfplattor (paddor). Tio deltagare kunde 
anmäla sig, vilket skedde snabbt. Tyvärr 
hade tre av dessa inte uppmärksammat 

begränsningen till "paddor" och inte 
PC-datorer, så det blev endast sju delta-
gare. Bilden togs den 25 februari. Två av 
deltagarna var denna kväll på semester.

Oj, vad åren gått, nu har jag hunnit att 
vara ordförande i tre år och börjar förstå 
hur denna gamla, fina förening fungerar. 
Med en väl inarbetad styrelse så har vi 
hunnit med att ordna en hel del uppskat-
tade aktiviteter samt fortlöpande under-
håll i byns intresse. Passar på att tacka alla 
inblandade för ett fantastiskt arbete.
Stiftelsen Havsbris har som vanligt dri-
vits (underhållits) av alla tre föreningarna 
DBF, DBK och DIK med ett utmärkt 
resultat. Den perfekta projektorn har 
kommit väl till pass. Nu har vi dessutom 
fått låna en utomordentlig musikanlägg-
ning (fast installation), med hjälp av Per-
Inge Krafman, som har höjt kvalitén till 
en fantastisk nivå.
Sen ska vi naturligtvis inte glömma för-
eningens 75-årsfirande i Havsbris. Det 

blev fulltecknat redan efter 24 timmar, så 
en andra gång måste genomföras, även 
den fulltecknad. Alla var mycket nöjda 
och så även styrelsen. Se referat längre 
fram i VPDG.
Apropå vår fina tidning Vi På Domsten 
& Gråläge, vad hade den varit om inte 
två eldsjälar som Bo Andersson och 
Ralph Paulsson var så engagerade? Just 
nu vill vi speciellt tacka Ralph för att han 
har sponsrat tryckningen av VPDG 
under så många år. Det har varit en stor 
glädje för oss, och vi önskar Ralph allt 
gott när han nu drar sig tillbaka för att 
njuta av ett annat skede i livet.
Som ni säkert har märkt så har det varit 
lite bökigt på våra gator, nu när så många 
bybor har fått fiber installerat, men för-
hoppningsvis så är alla nöjda och kan få 

ytterligare bättre digitalt utbud.
Du som ännu inte har skickat in din 
mailadress till föreningen - gör det 
genast. Skicka till info@domsten.nu så vi 
kan få ännu bättre kommunikation.
Hemsidan domsten.nu är ny och vi hop-
pas att ni kommer att vara flitiga använ-
dare.
Tack vare givmilda bybor så har vi fått 
bidrag till nya fina flaggstänger i byn som 
förhoppningsvis kan stå många år.
Mycket finns fortfarande att göra och vi 
har en god kontakt med Stadsbygg-
nadsförvaltningen där vi driver på för att 
få bättre trivsel och service för byborna.
Ser fram emot en ny period för att till-
sammans med styrelsen föra utveckling-
en framåt, samt ordna intressanta aktivi-
teter i Domsten.

Björn H:son Linde



3

"Sköna maj välkommen till vår bygd igen"

”Sköna maj välkommen”
Valborg i Sverige. 
Uppe på backen vid slottet sjunger studentsångarna i Uppsala ”Sköna maj välkommen”, samma sång 
som ljuder från universitetshusets trappa i Lundagård, i teven och till sprakandet från tusentals val-
borgseldar runt om i landet. Vi själva i Domsten och Gråläge är inte sämre. Varje gång vår Domstenskör 
hyllar vårens ankomst nere på stranden avslutar de med just ”Sköna maj”, komponerad av klockaren i 
vår hemförsamling, Allerum, Lars Magnus Béen (1820 – 1905) till text av Johan Ludvig Runeberg, han 
med Fänrik Ståhls Sägner. 

Lars Magnus föddes i Helsingborg 1820 
och kunde nog betecknas som musikaliskt 
underbarn. När  det var dags sökte han sig 
till den då så viktiga militärmusiken för 
sin utbildning. Via en karriär som stabs-
trumpetare i Landskrona skvadron och 
musikdirektörsutbildning vid Musikaliska 
Akademin i Stockholm, hamnade han i 
Allerum där han bland 28 sökande, varav 
två präster, erhöll tjänsten som klockare 
och organist. 
Lars Magnus Béen flyttade in i klockare-
gården mitt för kyrkan i Allerum den 1 
maj 1855.
I sysslorna som klockare och organist 
ingick att skjutsa prästen till annexkyrkan 
i Fleninge, och Lars Magnus tvingades 
därför införskaffa häst och vagn innan 
han kunde tillträda tjänsten. Hästen Lisa 
blev hans ögonsten och trogna följeslaga-
re och syns på bilden till höger med 
klockaregården i bakgrunden. När Lisa 
inte travade prästen till Fleninge fick hon 
dra plogen över klockarens odling i 

Allerum. Den imposante mannen med 
skägget är förstås Lars Magnus själv. 
Förutom en vacker dikt till Lisa kompo-
nerade han många instrumentala musik-
stycken och sånger, varav alltså ”Sköna 
maj” är den mest kända.
Efter femtio år i klockaregården avled 
Lars Magnus den 19 augusti 1905 och 

bars därifrån, snett över landsvägen, till 
sin sista vila på Allerums kyrkogård där 
han gravsattes till tonerna av sin egen 
”Sorgmarsch”, spelad av musiker från 
regementet där han inledde sin musika-
liska bana. Mer om Lars Magnus Béen 
kan läsas och ses i det lilla museet intill 
vår pastorexpedition i Allerum.
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Campingklubben 
bildas 1933

Gatubelysning
i Domsten
på 40-talet Allmän

gatubelysning
50 — 70-talet

Havsbris 1948

Norra Bryggan
göts 1949

Byföreningen
bildas 21/9 1939

Ny hamn 1928

Batteri Domsten
1916 — 1920

Skånelinjen 1940
DIK Boulebana 

2000
Nytt postnr. 1981

DBK bildas 1970
Havsbris DBF 1970

Scoutlägret 1931

Pestkyrkogården
Minnessten 2013

Bronsåldershögar
i blickpunkt 2014

Simskola 1953

SDB bildas 1950

Klockstapel vid
Bystugan 1978

Allerums kommun
upphör 1952

Ödåkra kommun
upphör 1978

DIK Tennis-
bana 1. 1979

DIK Tennisbana 2.
1984

Vägföreningen
upphör 1989

Körsbärsgården
bildas 1986

Havsbris byggs ut
45m² 1985

Havsbris byggs ut
med toa 1996

Havsbris byggs ut
31 m² 2003

Havsbris Internet
2013

Havsbris Stiftelse
bildas 1986 

Cykelbana genom
skogen 2007

Vita byn byggs,
Vipstigen 2007

Gråläge till 
byföreningen 2011

Avlopp/Toa
1958

DIK bildas
1954

Posten stängs 
1968

DBF i Bystugan 
1969

Byns sista affär
upphör.

DBF i Bystugan
upphör 1995

Grollegrund blir
Naturreservat 2012

VPD blir VPDG 2012

Hamnkiosk 1993

Busslinje 8 startar

Kulla Gunnarstorp
Naturreservat 1982

Dom-basunen och Byafester 1950-talet —1971

Byföreningens hamnfester 1978 —1998

Vi På Domsten 1972 — 2011

DOMSTENS TIDSLINJE - några viktiga händelser under snart 100 år
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Vägföreningen
bildas 1934

75 år den 21 september 2014

Klas-Otto o Ann Sandberg
Maria Tufvesson         Tommy Tufvesson 
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Två kvällar under 
hösten samlades 
120 bybor för att 
fira vår förening.
Kvällarna började 
med mingel och 
under tiden visa-
des en nostalgisk 
bildspelkavalkad 
med gamla foton.
Sedan var det före-
drag, film, buffé,
kaffe och minnen.

Jubileumsfirandet i Havsbris blev en succé!

Elisabeth "Bettan"
Malm-Butke tar betalt 
av Peter Ekman 

Överst: Otto Olverling, Lars Rosenqvist, Tomas Nilsson, Anders o Ingegerd Sjöberg
Nederst: ??????????????????, Boel Rosenqvist

Hans Nilsson, Jan Hansson, Ulla o Peter Ekman,
Marie Balkhag och Henri Hansson

Domstensdamerna Margit Rundberg,
Ingrid Andersson och Sonja Winberg
kommenterade initierat alla gamla 
bilder och personer från byn

Åsa Nobel och Thomas Nöjdh

Anne Tengblad



75 år den 21 september 2014
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EFTERLYSNING
Byföreningen vill gärna 
låna gamla domstens-
filmer för att kopiera 
och sedan förvara dem 
för framtida bruk i vårt  
fina byarkiv.
Kontakta  ordförande
Björn H:son Linde

Ordförande Björn 
H:son Linde berät-
tade om det som 
DBF gjort för byn.
De gamla filmerna 
kunde Anita Linde, 
som gammal dom-
stenbo, allt om.
Jan Persson 
informerade om 
Bystugans historia 
och klockstapel.

Patrik Berntsson såg 
till att all visning och 
ljud fungerade perfekt. Björn H:son Linde Anita Linde Jan Persson

Allt detta fick festdeltagarna för 150 kronor!
Ett glas bubbel välkomnade vid entrén och minglandet började.
Efter bild- och filmförevisning intogs en exotisk buffé innehål-
lande bl. a. rostbiff, kyckling, kalkon, skinka, potatisgratäng och en 
massa exotiska frukter. Därefter bjöds på goda ostar med kex.
Drink och rött eller vitt vin ingick i det facila priset. Som avslut-
ning bjöds på kaffe och god tårta.
Anmälan till festdagen den 20 september var "slutsåld" inom 24 
timmar och det var kö till ytterligare en härlig festkväll, som 
genomfördes den 22 november 2014.

Bufféen var vackert framdukad på
köksbordet och alla lät sig väl 

smaka av läckerheterna 

Bo Anders "Bosse"
Artman skrattar åt
50-åriga minnen

Jörn Andersen

Lena Vilnersson

 Annmari Svedin, Margareth o Hans Nilsson samt
 Ingegerd Hansson  diskuterar kvällens upplevelser 

 Bertil o Birgitta Nordström, Carl-Henric Tengblad 

 Camilla Nöjdh 

 Jan o Lena Laurin 

 Ulla Ekman och Jan Hansson
tar en rejäl bit tårta 

Camilla o Thomas Nöjdh
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Det är Tore Artman som berättar om hän-
delsen, och med Tores vägbeskrivning tar 
jag mig till Lindströms tegelgömsle ovan-
för ”Grevens badbrygga” där även denna 
gång tegelstenar skymtar fram under en 
färsk rotvälta. 

1711 tömdes alltså byn på sina invå-
nare och brändes enligt tidens metod att 
begränsa epidemier. Vad hände sedan?

Av kartor och skrifter vet vi att den 
inom kort byggdes upp igen, nu på den 
plats där den ligger idag. I den nya hus-
samlingen ingick antagligen Lill-gården, 
där Eva Johansson, född 1946, växte upp. 
Vi vet dock inte särskilt mycket om det 
tidiga Gråläge. På en karta från 1812 är 
fyra hus markerade. Från 1950-talet och 
framåt har vi dock, tack vare Eva och den 
nu nedlagda vägföreningens mötesrap-
porter en viss koll. Eva, gift med Bengt 
”Frasse” Johansson, berättar:

Fiskarena på Lill-gården 
och annat folk
”De första husen på Lill-gården kan ha 
byggts redan 1713, men vi vet inte säkert. 
När jag var liten minns jag särskilt när-
maste grannen, gården tvärs över landsvä-
gen, där fiskhandlaren Gotthard Nilsson 
och hans Hildeborg bodde med sina tre 
barn. Affärerna bedrevs som brukligt på 
den tiden från en fiskbil med skåp på fla-
ket  där massor av krossad is som smälte 
under åkturen höll fisken frisk. Gotthard 
kompletterade inkomsterna med att röka 
skinkor och sälja vackra björnbär som 
han till vissa grannars förtret plockade i 
den stora bäckravinen som på den tiden 
avvattnade Kristinelunds åkrar. Nilssons 
gård revs när väg 111 breddades 1982.”

Den gamla Lill-gården, som fram till 
1940-talet var ett litet lantbruk med får 
och ett par mjölkkor, revs på 1950-talet 
och återuppbyggdes i moderna byggma-
terial av Evas pappa muraren Frank Jons-
son och några hantverkarvänner. Fram till 
dess hade bostadshuset värmts med kok-
skaminer i varje rum och vedspis i köket 
vilket bland annat förde med sig att bar-
nen fick gå till sängs i ytterkläderna om 
man kände åska i luften vid läggdags. Som 
så ofta på den tiden hade man stor respekt 
för åskväder. Blixten kunde slå ned, tända 
eld och sprida elden från kaminerna. 

Pappa Frank var alltså murare, men 
fiskade också med garn, ryssjor och lång-
rev. Han hade en plattgattad båt i Dom-
sten och kom ofta hem med torsk, skrub-
bor, rödspättor, sjötunga, ål, makrill och 
vid enstaka tillfällen också hummer. Livet 

i Gråläge handlade mycket om fiske. Evas 
farmor och Franks mor Hilda var gift med 
heltidsfiskaren Wilhelm Jonsson som till 
skillnad från sonen höll sin båt i Gråläge. 
När det var mörkt och vinden tog i gick 
hon ned till Sundet med en lykta för att 
leda Wilhelm rätt mellan sten och brän-
ningar in till den oskyddade båtstaden på 
stranden.

Hilda berättade också för Eva om 
skeppsbott på Domstensrevet rakt utan-
för byn. En isvinter stod där en hel båtbe-
sättning och skrek på hjälp tills byborna 
fick en båt i sjön och kunde forcera is-
flaken ut till de skeppsbrutna. Sundet var 
inte att leka med. En vintermorgon när 
Eva drog upp rullgardinen i flickrummet 
i Lill-gården låg nitton fartyg infrusna i 
isen utanför fönstret. Hon gissar att året 
var 1957.

Vad hände med byn som bytte plats?
1711. Pesten når den lilla byn Gråläge alldeles söder om 
Domsten. Söder om? Ja, här låg den ursprungligen, nära 
stranden snett nedanför Kulla Gunnarstorps slott. 1975 
är Valter Lindström med sommaradress Fågelsången 3 
på promenad mot Hittarp. Han tar sig några meter upp 
i strandriset och hittar under en rotvälta några nötta 
tegelstenar. Eftersom han känner historien om det gamla 
Gråläge tar han stenarna med sig till stadsmuseet i Hel-
singborg. Jodå, de är från slutet av 1600-talet! 

Kartan från 1732 visar var Gråläge låg innan pesten slog till. Att kartan trots årtalet inte 
visar byns nya läge kan bero på att många kartor ritades efter gamla förlagor och av folk som 
inte kände till platsen.
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Husen som fanns 
när Eva var liten
När Eva var liten på 1950-talet fanns det 
åtta hus i byn. De får nummer i den ord-
ning Eva räknar upp dem:

Nummer ett var sommarstugan som 
tillhörde tandläkarena Göte och Mar-
tha Wanninger. Stugan byggdes så små-
ningom om till den året-runt-bostad där 
Rickard och Cissi Wanninger bor sedan 
många år. 

Intill Wanningers låg nummer två, 
ett sommarhus som tillhörde plåtslage-
riägaren Axel Gårdmark med maka och 
tre barn. Här bor idag Ludde och Irène 
Persson. 

Ytterligare en nära granne till dessa 
var hus nummer tre, det gula huset längst 
i söder. Det byggdes omkring 1860 och 
renoverades 1952 av tandläkaren Marke-
bäck som hade praktik vid Mariatorget i 
Helsingborg. Den grönärgade kopparen 
vid skorstenarna och på grindstolparna 
rekvirerades av Markebäck när Maria-
kyrkans gamla tak byttes ut i början av 
1950-talet. Eva minns att Markebäck var 
speciell. Inte sällan klädd i svart vidbrät-
tad hatt och dito slängkappa ”uppträdde 
han som en hövding” när han stegade in 
i Malmbergs livs i Domsten där Eva var 
expedit.  Idag bor här Noni och Anders 
Engström med terriern Morris.

Hus nummer fyra var en stuga som 
beboddes av ”Taxi-Persson” som trots yr-
ket var bekant för sina  vidlyftiga dryckes-
vanor. Stugan förvärvades så småningom 
av familjen Samuelsson i hus nr 5. 

Hus nummer 5 beboddes under en 
tid av konstsamlaren och sandvikendirek-
tören Carl-Erik Björkegren som senare 
flyttade till Viken innan han försvann 
under mystiska omständigheter. Här bor 
idag familjen Samuelsson som försett vil-
lan med övervåning.

Hus nr 6 var Evas föräldrahem Lill-
gården, idag hemvist för Carina Reinhold 
och Håkan Persson med familj.

Hus nr 7 var fiskhandlare Gotthard 
Nilssons gård tvärs över landvägen. Riven 
1982.

Hus nr 8. Här bodde Elsa Florha-
gens farföräldrar, därefter brandmannen 
Karlsson, därefter Lennart och Margare-
tha Nilsson, därefter familjen Dahlin som 
byggde om huset radikalt. I dag bor här 
Patrik och Susanne Berndtsson med familj.

Den nya tiden.
På 1960- 0ch 70-talet ”upptäcktes” Grå-
läge, många sommarhus såg dagens ljus 
och man var tvungen att få ordning på 
väg, gatubelysning och avlopp. 1964 fick 
man kommunalt vatten som drogs in i hu-
sen av rörmokaren Bertil Persson i Dom-
sten. 1970 bildades en vägförening, och en 
byggnadsplan för byn skapades av Ödåkra 
kommun till vilken byn då hörde. I Hel-
singborgs Dagblad kunde man läsa  om 
byggnadsplanerna: ”Det attraktiva läget 
kan antas leda till en påkostad bebyggelse. 
Med hänsyn till det delvis exponerade lä-
get är det särskilt angeläget att bebyggel-
sen får en för landskapsbilden tilltalande 
utformning.” 

1971 hade de åtta husen i Evas upp-
räkning blivit 18, varav fyra var året-
runt-bostäder. Vägföreningen styrde och 
ställde:

1972 utdebiterades 2.700 kr per hus-
håll för byggande av en väg inom Gråläge. 
1978 tänker man satsa på en 50 meter lång 
pontonbrygga som skulle kosta 40.000 
kr men planerna skrinlades. Efter ett ol-

När Gråläge flyttades så var det inom Domstens gräns, som fortfarande går strax norr om 
och är utmärkt med streckad linje på kartan. OBS! Pontonbryggan som aldrig byggdes. 

jeutsläpp i Sundet 1980 skadas stranden 
vid Gråläge av saneringsfordonen. Efter 
krav från Vägföreningen återställs mar-
ken. 1982 hemställer Vägföreningen om 
att hastigheten på landsvägen utanför byn 
ska sänkas vilket avslås i regeringsrätten. 
Den lilla byns oro för myndigheternas 
godtycke lyfte 1983 frågan om ortsnam-
net var på väg att förvinna, men enligt 
fastighetsregistret i Helsingborg fanns 
ingen risk för detta. Med ojämna mellan-
rum upprepar Vägföreningen till kommun 
och Vägverk grålägebornas önskemål om 
förbättrad avrinning för dagvatten och 
avkörningsfil in till byn, frågor som fort-
farande väntar på sin lösning.

1988 upplöses Vägföreningen och 
kommunen tar över ansvaret för vägun-
derhållet. 2011 ansluter sig Gråläge till 
Domstens Byförening för att få hjälp att 
hävda den lilla byns rätt i samhället. Idag 
finns 23 hus i byn.

Till slut: Är de någon som vet vad som 
hände i Gråläge på 17- och 1800-talet?

Anders Engström
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Bågskyttar i Domsten

Övernattningsmöjligheter på Domsten och Kulla

Domstens Pensionat "By the Red House" B&B Vingårdens Bed & Breakfast

Ibland har man långväga gäster i samband med släktträffar eller andra högtider och behöver extra sängplatser.

Bed & Breakfast ”By the Red House” är 
en stuga som ligger i vår trädgård. Huset 
är från 1902. Boendet är väldigt bekvämt. 
Du har en egen ingång, badrum med toa-
lett samt dusch. Privat terrass finns i den 
soliga trädgården. Boendet passar för två-
tre personer. En kontinental frukostbricka 
serveras i er stuga på morgonen. På rum-
met kan ni  laga kaffe och te när ni så 
önskar. Trådlöst Internet är tillgängligt.

Bygatan 31, Domsten, 25591 Helsingborg
www.red-house.se

Kom och bo i sköna hotellsängar och 
sängkläder som står bäddade till er när ni 
kommer och duschhandduk ligger på 
sängen. Hela fastigheten är nybyggd och 
i mycket hög klass och standard. 
Pensionatet är inrett i ljusa fräscha färger 
samt fondväggar med Ralph Lauren 
tapeter med mera. Vi har platsbyggda kök 
med granitbänkar - fullt utrustade. 
Pensionatet har 30 bäddar för 30 gäster.

Lärkstigen 30 A, B, C, 25591 Helsingborg
www.domstenspensionat.se

För er som vill njuta av lantlivets behag 
och samtidigt bo bekvämt i vacker miljö 
och är intresserade av golf, vandringar, 
havet och kultur. 
Vi bor i Kulla Gunnarstorps gamla folk-
skola,  ca 8 kilometer norr om Helsingborg. 
Gemensamt frukost- och matrum med 
matlagningsmöjligheter, dusch och toalett 
i en byggnad. De tre Bed & Breakfast-
rummen är belägna i en byggnad bredvid..

Kulla Gunnarstorpsvägen 152, 25591 Hbg
www.vingardenbedandbreakfast.se

Mannen till vänster är arkeologen Ricky Wrenter från Fredriksdals Muséer och trädgårdar. 
Kvinnan i mitten är professor Kristina Jennbert från Arkeologiska Institutionen vid Lunds 
Universitet och till höger Anders Engström som hälsar alla välkomna. 

Uppifrån en av våra bronsåldershögar 
demonstrerar Ricky Wrentner en pilbåge för 
ett fyrtiotal tredjeklassare som promenerat 
hela vägen från Laröd för att få reda på hur 
domstensborna levde för tusentals år sedan.

Bilderna togs den 5 maj 2014 när experter-
na på vår forntid med stor inlevelse berät-
tade om hur det var att leva i Domsten för 
många tusen år sedan. Akademiskt torrt? 
Inte alls! Under den pedagogiska vand-
ringen mellan fyra av våra största gravhö-
gar i skogen ovanför byn sköts med auten-
tiska fjäderförsedda pilar och enebåger, och 
barnen fick lära sig leka på stenåldersvis 
innan man högg in på medhavd matsäck.

Byföreningen producerade programmet 
som kopplade ihop skolans schema för vad 
årskurs tre ska lära sig om vår historia, med 
Fredriksdals och universitetets ambitioner 
att stimulera historieintresset långt utanför 
institutionernas väggar. 
Helsingborgs kommun bidrog genom att 
öppna utsikter mot gravhögarna och rensa 
dessa från sly. Med på vandringen var också 
några historieintresserade domstensbor.
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Föreningens målsättning är att främja trevnaden i södra Domsten 
samt att tillvarata och utveckla badmöjligheterna inom området.

Aktiviteter
Under sommaren ordnas ett antal grill-
kvällar. Som vanligt bjuder föreningen 
på grillkorv till alla barn som vill vara 
med på våra familjeträffar. Separata kal-
lelser kommer i er brevlåda när vädret 
verkar stabilt.
Räkfesten kommer som vanligt i sep-
tember/oktober och Soppsuccén från 
2014 upprepades den 25 januari 2015.
Dessa kvällar brukar vara fullbokade. 

Medlemsantal
Vi har fortfarande 66 hushåll som med-
lemmar. Detta är ca 90% av alla hushåll 
inom "vårt" upptagningsområde vars 
gräns är Fullriggarvägen i norr.  
Tillkommer norr om vägen 6 hushåll, 
som också önskar vara med.

Styrelse
Ordförande Anita Linde 0725 4422 67, 922 67 linde.domsten@telia.com
Sekreterare Kjerstin Du Rietz 18 18 43 k.durietz@telia.com
Kassör Lena Vilnersson 0704 22 03 08 lena.vilnersson@telia.com
Revisor Jan Hansson 945 89 hansson.domsten@telia.com
Flaggchef Lars Dahlqvist 0706 75 52 19 lars.r.dahlqvist@telia.com
Klubbmästare Björn H:son Linde 0725 26 14 15 bhl.domsten@telia.com
Mer information på vår hemsida:   www.domsten.nu/sodra
Badföreningens postgiro för medlemsavgiften är:   519269-5 (glöm inte ditt namn)

Engla sitter på bryggan och hoppas få en krabba på kroken

Årsmötet var välbesökt som van-
ligt av ett trettiotal medlemmar. 
Ordföranden Anita Linde redo-
gjorde snabbt och föredömligt 
för händelser och aktiviteter 
under det gångna året. 
Efter att mötet avslutats bjöd 
föreningen på god tårta.
Här delar klubbmästaren ut den 
eftertraktade läckerheten. Kaffe 
med tillbehör tar var och en 
själva med sig. 

Sommaren 2014 bjöd på fantastiskt väder 
och badbryggan var mycket flitigt använd 
till och med av personer som vanligtvis inte 
brukar vara intresserade av badlivet. 

Årsmöte
Vi samlas vid flaggstången söndagen den 21 juni 2015 klockan 15.00. 
Vid dåligt väder flyttar vi in i Lindes garage på Gröna Gång 11. Medtag kaffekorgen. 
Föreningen  bjuder som tidigare på tårta.

Natten till den 11:e januari 2015 slog stor-
men Egon till med fullkraft. vattenståndet 
höjdes så att vår brygga tidvis var helt 
under vatten. Hur klarade sig bryggan?
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Domstens Båtklubb
Ordförande Göran Artman 0708-235327 
Kassör Kerstin Forne 948 40
Sekreterare Greger Admarker 948 40
Klubbmästare Thomas Lööb 13 11 31 
Ledamot Christer Eriksson 20 22 11
Ledamot Bent Kaad 20 53 06 
Ledamot Pelle Weimenhög 933 76 Klubbens hemsida: 
Jollesektionen Gustaf Johnson 910 72 www.domstensbatklubb.se

Vad händer 2015
21 april, tisdag   

Föredrag om säkerhet hålls i Havsbris. 
Fräscha upp dina kunskaper och lyssna på 
vad det finns för nyheter i detta viktiga ämne. 

25 april, lördag   
SJÖSÄTTNING. Skriv in ditt namn och 
telefonnummer på tavlan i Domsten.

28 april, tisdag kl 18.30 
Tisdagssegling med C55:orna. Njut av de 
fina båtarna från bryggan eller om du har tur, 
vara med ombord. Seglingen startar kl 19.

1 maj, fredag kl 09.00 
Hamnstädning. Vi städar, målar, under-
håller och förbättrar vår hamn. Alla är 
välkomna att hjälpa till och du behöver 
inte ha båt för att öka mysfaktorn i ham-
nen och för att komma in i vår gemen-
skap. På rasten tar vi en pilsner och 
efteråt får vi lunch.

1 maj, fredag kl 13.00 
Årsmöte. Efter lunchen startar årsmötet.

5 maj, tisdag, kl 18.30 
Tisdagssegling med C55:orna. Välkomna 
att njuta av de fina båtarna från badbryg-
gan eller om du har tur, vara med ombord. 
Seglingen startar kl 19.

12 maj, tisdag, kl 18.30 
Varje tisdag under sommaren är det 
Tisdagssegling. Starten går klockan 19 
utanför Domstens hamn. Kom tidigare 
om du vill vara gast på någon av båtarna. 
Du behöver inte kunna segla för att åka 
med. Välkommen, det får gärna vara din 
första introduktion i seglingens mysterier.

Seglarskolan. Ta chansen att ge dina 
barn eller barnbarn en seglingsutbildning 
som de har glädje av hela livet. Vi planerar 
även att starta seglingsutbildning för 
vuxna med våra nya C55:or. Anmäl ditt 
intresse på DBK:s hemsida. Det är aldrig 
försent att lära sig segla.

Segla Optimist, Laser eller Feva. 
6 kurser med 12 i varje kurs.

15 juni, 29 juni och 13 juli börjar Seglarskolans 
2 veckors kurs. Nybörjare startar kl 09 och 
Fortsättare kl 13. 

29 augusti
4-timmars segling i Öresund. Båtar från 
andra klubbar är välkomna.

Året som gått
Båtklubben har köpt två stycken C55:or  

avsedda att användas i Seglarskolan vid 
utbildning av både vuxna och ungdomar. 
Segelbåten C55 är lättseglad och utvecklad 
av den välkände Pelle Pettersson. 

Seglarskolan slog i år nytt deltagar-
rekord. Sex 2-veckorskurser genomfördes 
med totalt 67 deltagare. Kurserna är popu-
lära och i år användes C55:an för första 
gången i utbildningen. 

 Kullen cup arrangerades den 5 juli med 
deltagare från flera andra klubbar. En upp-
skattad jollesegling med Optimist, Laser 
eller Feva och med grillkorv och prisutdel-
ning som avslutning. 

4-timmarsseglingen samlade 17 båtar 
och paret Håkan Wernersson /Mats Ahlklo 
vann med sin Hobie Cat 18 som seglade 
40,7 distansminuter, nytt rekord.

DBK och WeSurf Windsurfing anord-
nade i somras Kona Cup med ca 30 deltagare. 
Gustav Forne Admarker var projektledare.

Zoom8-förbundet anordnade ett riksläger i Domsten med deltagare från Norge, Danmark 
och Sverige. Över 20 jolleseglare deltog i det blåsiga och dimmiga vädret som rådde under 
Allhelgonahelgen den 31/10 - 2/11. De flesta övernattade i Havsbris. Zoom8 är en entyps-
jolle där alla båtar är exakt lika vad gäller storlek och utrustning. Många kappseglingar både 
för- och eftermiddagar gjordes i det tuffa Öresund. Väldigt många kapsejsade i den hårda 
vinden men detta avskräckte inte de duktiga ungdomarna.

Seglarskolans huvudinstruktörer, Axel 
Johnson och Gustav Forne Admarker, är 
mycket nöjda med klubbens nya C55.
Det strömmar in beröm till Axel o Gustav 
från föräldrar till barn som gått seglarskolan.
Läs mer om seglarskolan i Vad händer 2015.



Vänster bakre raden: Artur Andersson, Simon 
Österling (instruktör), Lukas Gustafsson.
Främre raden: Marcus Nielsen, Zackarias Grönholm

Vänster bakre raden: Lars Paradis, Ulf Björkman, Krister Andersson, Jonas 
Bergström, Sebastian Arvidsson, Patrik Nyberg-Bonnier, Patrik Carlsson, 
Axel Johnson, Erik Gustafsson. Främre raden: Stefan Grudéus,
Fredrik Axén, Rolf Arvidsson, Alexander Munge, Lars Rönnqvist

 D
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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 föräldrar 
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.

Domstens Idrottsklubb

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
Under året håller DIK olika arrangemang för att skapa gemen-
skap och trevligt um gänge med grillaftnar, herr- & dammiddagar, 
matlagning, pingis, luciafirande, temakvällar och årets vinprovning.
GLÖM INTE att du kan köpa teaterbiljetter till reducerade priser 
genom Gunilla Frohagen. Beställ och hämta dem hos Gunilla på 
Bygatan 61 – enkelt och smidigt för alla oss i Domsten och Gråläge.

Styrelse för verksamhetsåret 2014-2015
Ordförande Erik Gustafsson 0705 67 20 13 e_gustafsson@telia.com
Sekreterare Boel Paulsson Rosenqvist 946 70 boelsmail@gmail.com
Kassör Ann-Mari Svedin 928 82 annmari.svedin@telia.com
Ledamöter Ulrika Görefält 914 01,  0708 27 05 53 ulrika.gorefalt@plodder.se
 Camilla Blomstersjö Swedin  0730 65 65 51 blomstersjo@hotmail.com
 Patrik Carlsson 0709 75 12 75 patrik.carlsson@hotmail.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 tennis-bongar 
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/dik

Tennisbongar köps hos Christians Kiosk  910 22

Vänster övre raden: Gunilla Ljungnér,  Annika Andersson,  
Åsa Nobel,  Inger Mauritzon 
Nedre raden: Johanna Eriksson, Camilla Nöjdh,  Annika 
Steen, Rosita Ribberfors

HELSINGBORG MARATHON gick av stapeln den 13 sept. 2014. 
Domstens Idrottsklubb ställde upp med två stafettlag och fyra glada 
damer i varje lag. Båda lagen kom i mål  på  fina tider. Ett lopp som gav 
mersmak och nya utmaningar väntar 2015. Kanske kan vi bli fler lag 
som vill vara med och försvara DIKs devis - för hälsa och glädje!

ÅRSMÖTE 26:e augusti 2015 i Havsbris kl. 19.00

Vill du jogga med oss?
Samling på hamnplan 
söndagar kl 10.

Trötta tennisjuniorer 
efter träningspass i 
sommarvärmen.
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Föreningens ändamål är att tillvarata och främja Domstens och Gråläges 
intressen 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

Till alla medlemmar!
För att underlätta framtida kallelser och 
annan information till dig som medlem i 
Domstens Byförening, ber vi dig skicka 
in din e-post adress till föreningen.
Detta kan göras på två sätt. Antingen 

Styrelsen 2015
Ordförande  Björn H:son Linde  0725 26 14 15 bhl.domsten@telia.com
Vice ordf. Per-Inge Krafman 042 13 20 60 per-inge@krafman.se
Sekreterare Paul Andersson 0701 70 65 08 palle999@telia.com
Kassör Elisabeth Malm-Butke 042 924 16 e.malm-butke@swipnet.se
Ledamöter Cecilia Westander 042 926 78 cecilia.westander@icloud.com
 Magnus Eriksson 042 944 44 magnus.eriksson@gartner.com
 Anders Engström 0705 53 54 89 anders.noni@bredband.net
Suppleanter  Patrik Berntsson 0725 42 75 85 p.berntsson@telia.com  
 Lars Rosenqvist 0736 61 20 23 lars.rosenqvist@resurs.se
Valberedning: Ingalisa Philip (sammankallande), Gustaf Johnson , Nils Högberg

Från vänster: Per-Inge Krafman, Anders Engström, Elisabeth Malm-Butke, 
Patrik Berntsson, Paul Andersson, Magnus Eriksson, Cecilia Westander, 
Björn H:son Linde och Lars Rosenqvist.

1978 skänkte Byföreningen en klockstapel 
till byn. Den uppfördes intill Missionshuset,  
Bygatan 56, som då var Byföreningens sam-
lingslokal sedan 1969. 
Klockan i malm (brons) är gjuten i Ystad. 
Missionshuset ägdes av Kulla Gunnarstorp 
och 1995 vid Brita Wachtmeisters bortgång 
gick huset i arv och såldes. Då blev 
Byföreningen tvungen att flytta till vårt 
gemensamma Havsbris.
Klockstapeln skänktes då till Häljaröds-
gården där klockan spred sin klang fram till 
våren 2014 då själva klockstapeln var i så 
dåligt skick att den fick monteras ner.
Själva klockan är det dock inget fel på och 
den har återbördats till Domsten och ligger 
nu och väntar på att på ett eller annat sätt 
åter få glädja byborna.

Skillnaden mellan malm- och bronsklocka

"Malm är idag en legering bestående av cirka 80 
% koppar och cirka 20 % tenn och nästan identisk 
med klockbrons. Förr i tiden var malm en beteck-
ning för ospecificerade kopparlegeringar som 
varken kunde kallas brons (koppar, tenn) eller 
mässing (koppar, zink)..."      Utdrag från NE

BYFÖRENINGENS MALMKLOCKA

I klockan finns ingjutet en vers från 
första Korintierbrevet 13 kapitlet:
SÅ BLIVA DE DÅ BESTÅENDE, 
TRON, HOPPET, KÄRLEKEN, 

DESSA TRE; 
MEN STÖRST BLAND DEM ÄR KÄRLEKEN

Närvarande vid gjutningen var 
Margit Rundberg, Bygatan 64, som 

representant för Domstens Byförening. 

skickar du helt enkelt ett e-postmedde-
lande till info@domsten.nu från den 
adress du vill att föreningen skall använda, 
alternativt går du in på www.domsten.nu/
nyheter/ och anger din adress där.                 

Tack på förhand! Styrelsen

Domsten.nu har fått ny layout!
Omvärlden genomgår ständiga förändringar och så nu även hemsidan domsten.nu. Det var 
många som hade synpunkter på funktionaliteten hos den tidigare sidan och upplevde att det 
var lite svårt att hitta rätt information. Detta har vi lyssnat till och utvecklat denna nya sida 
som är tänkt att vara en enkel och lättillgänglig informationskälla från alla. Här kommuni-
cerar Domstens Byförening, Domstens Idrottsklubb och Södra Domstens Badförening 
med sina medlemmar och boende i Domsten/Grå Läge. Du finner även all information 
kring utnyttjande och bokning av Havsbris lätt tillgängligt på sidan. Domstens Båtklubb har 
mycket information till sina medlemmar och därför valt att behålla sin egna hemsida som 
enkelt kan nås via domsten.nu. Vi hoppas att nya domsten.nu innehåller relevant informa-
tion dig som bor i Domsten och Grå Läge, men även andra som är nyfikna att lära känna 
byarna. Saknar du information eller något annat som skulle göra hemsidan bättre tar vi 
gärna emot synpunkter och förslag. Mycket nöje med den nya hemsidan.
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Stiftelsen Havsbris

Uthyrning

•	 Endast	person,	som	varit	medlem	i	
 minst sex (6) månader, i någon av ovan
 nämnda föreningar får hyra Havsbris.
 Undantag beviljas av resp. styrelse.
•	 Undantagna	är	företag	eller	förening		
 med direkt anknytning till medlem.
•	 Den	som	hyr	Havsbris	skall	själv	
 närvara vid arrangemanget. 
 Ingen "bulvan-uthyrning" accepteras.
•	 Havsbris	uthyres	inte	under	juli	månad		
 samt nyårs-, valborgsmässo- och   
 midsommar afton.
•	 Du	bokar	genom	att	skicka	in	en			
 boknings ansökan via webbplatsen. När 
 bokningen är gjord får du bekräftelse  
 via e-mail.
•	 För	ung	domar	under	20	år	är	antalet		
 gäster begränsat till 30 st, dessutom 
 krävs att föräldrar över vakar festen.
•	 Lokalen	lämnas	välstädad	senast	
 kl. 11.00 på följande dag, se sep. städ-
 program som finns i Havsbris och på 
 www.domsten.nu
•	 Partytält får ej sättas  utanför byggnaden

Lokalen har under året varit uthyrd 68 
gånger till privata fester och  använts av 
föreningarna 77 gånger samt av seglarsko-
lan under hela juli.
Kostnaderna 2014 uppgick för underhåll 
och drift till 97 452 kr.
Årets hyresintäkter blev totalt 52 650 kr.
Extrautgifter för året har varit lagning av 
vattenläcka, reparation två gånger av 
diskmaskinen och en ny ytterdörr.

PRISER
HYRA PER GÅNG, DAG ELLER KVÄLL
Vardagar Måndag – Torsdag 500:-
Söndagar/helgdagar 600:-
Fredag o. lördag/dag före helgdag 1500:-
Barnkalas (inte fredag och lördag) 400:-
Företag, måndag till fredag 2500:-
Stor ljudanläggning 800:-

DÖRRKOD FINNS HOS:
Björn H:son Linde, DBF
 Gröna Gång 11 0725261415, 922 67
Ann-Mari Svedin, DIK 
 Södra Stranden 6 928 82
Anders Artman, DBK 
 Seglarevägen 2 922 07
Elisabeth Malm-Butke, DBF, kassör 
 Peter Svenssons väg 4 924 16
Anita Linde
 Gröna Gång 11 0725 44 22 67, 922 67

Stiftelsens styrelse
Båtklubben 
Göran Artman 0708 23 53 27
Axel Johnson (sekr) 910 72
Byföreningen 
Björn H:son Linde (ordf ) 0725 26 14 15
Elisabeth Malm-Butke (kassör) 924 16
Idrottsföreningen 
Ann-Mari Svedin 928 82
Erik Gustafsson 0705 67 20 13
Stugvärdar 
Elisabeth Malm-Butke 924 16
Anita Linde 0725 44 22 67, 922 67

Havsbrislokalen

Havsbris ägs gemensamt av en stiftelse 
be stående av Domstens Byförening, 
Domstens Idrottsklubb och Domstens 
Båt-klubb. Två styrelse medlemmar från 
varje förening utgör Havsbris styrelse 
och de olika uppdragen alternerar inom 
styrelsen. Ledamöterna väljes av respek-
tive förening för två år i taget. 

Uthyrning och skötselregler för Havsbris 
beslutas av styrelsen och beskrivs nedan. 

•	 Uppkomna	skador,	försvunnen	köks-		
 utrustning ersättes av hyres ansvarig.
•	 Efter	användning	skall	temperaturen	i		
 huset sänkas till angiven nivå.
•	 Avbokning	senare	än	10	dagar	före		
 bokat datum kostar halva hyran.
•	 Inbetalning	av	hyra	sker	på	
 bankgiro 548-9810  senast 3 veckor  
 före hyrdatum.

OBSERVERA
1. Havsbris är utrustat med kodlås. 
 Koden för att låsa upp ändras med  
 jämna mellanrum.
2. Möbler och andra inventarier går inte  
 längre att hyra. Detta pga dubbelbok- 
 ningar, stort slitage och svinn.
3. Allt nyttjande av lokalen som inte  
 arrangeras eller sanktioneras av någon  
 av föreningarna DBF, DBK eller DIK  
 är att betrakta som en vanlig privat fest.  
 Följaktligen gäller ordinarie taxa, såvida  
 inget annat överenskommits.

Stiftelsen Havsbris huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta huset. 
Havsbris skall stå till för fogande för Domstens Byförening, Domstens Båtklubb 
och Domstens Idrottsklubb för deras års-och styrelse möten, övrig förenings-
verksamhet samt som samlings lokal för medlemmarna i respektive förening. 

Vid frågor – kontakta stugvärdarna 
Elisabeth Malm-Butke el. Anita Linde

Nu börjar vi källsortera i Havsbris
I år kommer vi antagligen införa källsortering i Havsbris. Du skall göra precis som van-
ligt, då det blir samma typ av hushållsavfall som det blir i hemmet. Sorteringskärl kom-
mer att finns i köksregionen. Innan ni lämnar lokalen efter rengöring och diskning skall 
alla sorteringskärl tömmas i rätt kärl på Båtklubbens återvinningsstation vid nedfarten till 
hamnen. Därefter skall sorteringskärlen rengöras för att vara fräscha till nästa hyresgäst. 
Det kommer inte att finnas något kärl utanför dörren för restavfall. Allt detta för att vi 
skall bli så miljövänliga som möjligt och försöka att följa de direktiv som finns.

Detta ingår också i lokalhyran
•	Komplett kuvertutrustning för 60 pers.
•	Storköksdiskmaskin för snabbdiskning.
•	Havsbris är också ansluten med fiber-  
 och WIFI med hög hastighet.
•	Högklassig projektor och 3-metersduk.
• Osv. ????
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Dans kring midsommarstången på idrottsplatsen 2015
Klockan 08.00 samling 
på Kulla Gunnarstorp 

(ca 200 m öster om gårdsbutiken, 

vid stora stenen) 

för att hämta björke i skogen. 

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.

Annonsservice för företag
Styrelsen har beslutat att Vi på Domsten & Gråläge även skall innehålla annonser som 
en service till alla duktiga företagare som finns i byn med omnejd. Priset för de olika 
annonsstorlekarna skall sättas till en rimligt kostnad. 
Vår tidigare tryckerisponsor Ralph Paulsson har sålt sin verksamhet så nu måste vi själva 
stå för tryckkostnaden. Genom annonsintäkter hoppas vi få täckning för detta utlägg.
Är du intresserad av att annonsera inför nästa år så hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Byn blev fiberrikare 2015                  

Vet du att Vipstigen har en 
egen samfällighetsförening? 

Medlem i föreningen blir man med auto-
matik när man köper en fastighet på 
Vipstigen varför samtliga fastighetsägare 
på området är medlemmar. En samfällig-
hetsförening är till för att sköta gemen-
samhetsanläggningar. Vipans förening 
ansvarar för vägunderhåll och gatubelys-
ning samt vatten och avlopp som alltså 
inte ligger under Helsingborg kommuns 

ansvar, vilket är fallet för övriga Domsten. 
Föreningen bildades i Oktober 2006 i 

samband med nybyggnationen. Vid 
nyproduktion väljer Helsingborgs kom-
mun idag ofta att bilda samfällighetsför-
eningar, som man gjort på Vipstigen, och 
på så sätt lägga ansvar för gemensamhets-
anläggningar på de boende. 

Vipans Samfällighetsförening har idag 
16 medlemmar och man tillämpar ett 
roterande ordförandeskap där ordförande 
sitter ett år i taget. Nuvarande ordförande 
är Maria Gunnarsson, Vipstigen 2.

Samfällighetsföreningen Vipan i Domsten
Tofsvipa

Vanellus Vanellus

Stor som en duva med lång nacktofs.
Flyttar till Västeuropa i juni - oktober, 

åter i februari - april.
Vipan häckar på ängar och sandmarker.

I början av 2015 blev Öresundskraft fär-
dig med nedläggning av fiberkablar i byn. 
Aktiviteten hade under våren föregåtts av 
en förfrågan till alla byinvånarna om man 
var intresserad. Öresundskraft krävde 
minst 150 fastigheter som anslöt sig för 

att de skulle lägga ner fiber till det starkt 
rabatterade priset. Byföreningen engage-
rade sig och med deras hjälp uppnåddes 
målet med råge. Det ansågs viktigt att vi 
fick snabb uppkoppling för alla, då data-
utvecklingen nu går snabbt.



2  lit Nypon (1 lit. urkärnade nypon) 
6 dl Socker
6 dl Vatten
2 dl Ättiksprit 12%
10 st Nejlikor
2 st Kanelstänger
Nyponen skall vara röda och fasta. Snoppa 
och dela dem med en kniv. Tag sedan bort 
kärnor och ludd med en tesked. Skölj dem 
väl! Gör en lag och koka upp. Lägg i nypo-
nen. Gör ett uppkok.
Häll nypon med lag på de varma* bur-
karna. Tillslut dem väl. Vänd burkarna 
upp och ner (så det bildas vakuum). 
Låt kallna. Förvaras svalt.              
* Sätt ugnen på 125°. Ställ väl rengjorda 
tomburkar på en långpanna. Sätt in dem i 
ugnen i ca 10 - 15 min. 
Marianne Thornell
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NYPONKRÄM (4 - 6 pers.)

NYPONSÅS (4 pers.)

TORKADE NYPON

NYPONMÄRG

1½ lit Vatten
¾ lit Färska nypon
4  msk Potatismjöl
1 dl Socker
Samma beredning som till Nyponsoppan.
Gott att servera till eller lägga i krämen är 
vispad grädde, flagad mandel eller små 
mandelbiskvier. 

6 dl Vatten
3 msk Fint krossade, torkade nypon
1 msk Potatismjöl
½ dl Socker
Samma beredning som till Nyponsoppan.
Avsluta med att vispa i potatismjölet 
utrört i så pass mycket kallt vatten att det 
allt som allt blir 4 dl.
Recepten på soppan, såsen och krämen är 
komponerade av Pernilla Tunberger

Nyponen rensas på samma sätt som till 
nyponsoppan. Torka dem på svag ugns-
värme. Stöt nyponen fint i en mortel.
Förvara nyponpulvret torrt.
Du kan använda de torkade nyponen till 
soppa eller kräm. Pulver kokar fortare. 
Nyponpulver ger ett fint vinterförråd av 
C-vitaminer.                             Rut på Skäret

Nyponen rensas även här på samma sätt 
som till nyponsoppan. Torkas i svag ugns-
värme. Mal nyponen till fint pulver, sikta 
och blanda med lite honung. Blir det för 
fast, blanda med lite avsvalnat kokt vatten.
En tesked dagligen täcker hela vårt behov 
av C-vitamin. Billigare och godare än 
C-vitamintabletter.              Rut på Skäret

Vresrosens vara eller icke vara längs vår 
strand kan diskuteras. Men du kan 
göra mycket gott av rosens nypon. 
Vresrosen (Rosa rugosa) härstammar från Kamtjatka och kom till Sverige 
omkring 1780 med Carl Peter Thunberg, som varit i Japan där den växte vilt. 
Artnamnet rugosa kommer av latinets rugosus (rynkig) som syftar på bladens 
rynkiga yta.
Rosens nypon innehåller mängder av C-vitamin, järn och fosfor.
Vi vill gärna inspirera dig till att använda vilda växter som finns i vår närhe-
ten. Här försöker vi ge er några recept på Vresrosens nypon. (vres=vindpinad)

SYLTADE NYPON
eller SALLADSNYPON 

NYPONSOPPA ( 4 pers.)

NYPONSIRAP (ca 5 dl)
Sirapen är god att ringla över pannkakor, 
fruktdesserter och glass.       Allt Om Mat

1½  lit Vatten
¾ lit Färska nypon
2  msk Potatismjöl (eller 3 msk Maizena)
1 dl Socker 
Nyponen snoppas, delas, kärnas ur och 
sköljes väl. Kokas under lock tills  de blir 
mjuka och kan mixas och passeras.
Mät upp det passerade och tillsätt vatten 
så det blir 12 dl. Rör ut potatismjölet med 
lite vatten och vispa ner det. Låt allt få ett 
hastigt uppkok under omrörning.
Obs! Potatismjöl skall bara koka upp. I 
annat fall blir konsistensen seg. Maizena 
däremot skall koka några minuter för att 
hinna svälla.
 I båda fallen måste man vispa eller röra 
hela tiden tills det kokar upp.

2 dl  Grovhackade färska nypon
½ lit Vatten
2 dl Socker

Snoppa, dela nyponen. Tag bort kärnor 
och ludd. Skölj dem väl! Koka nypon, 
socker och vatten. Reducera på svag 
värme, utan lock, tills hälften av vattnet 
kokat bort. Sila och tryck det mesta av 
sirapen ur nyponen med en sked. Låt 
kallna och servera.
Garnera gärna med rostad, flagad mandel.

NYPONTE  (1 person)
6-8 Nypon
1 dryg tekopp vatten
Nyponen stötes och hälles i kokande vat-
ten samt får koka upp i 4 - 5 minuter. Låt 
drycken dra i någon minut. Sila genom en 
tesil. En nyttig dryck!  Pernilla Tunberger

Minns du hur roligt det var att ta 
nyponens ludd och göra KLIPULVER,
som vi sedan släppte på någons rygg?

( 1½ - 2 liter)



16

Backstugevägen
1 Rentner, Lars, Monica
4 Richert Erik, Klint Anna 
 

Barkvägen
1 Thene, Claes
1B Wernersson Håkan 
 Rosenlind Maria 
3 Gustavsson, Per  
 Pläder-Gustavsson, Eva 
5 Hedberg, Torbjörn  
 Kristiansen, Elsebeth
7 Persson, Rikard, Katie
9A Björklund, Anders 
9 Månsson, Margareta 
13 Sewring, Sven 

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 Högild, Gudrun
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 Rydegård, Lars
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, Björn, Erik 
34 Ekberg, Kjell, Marianne
35 Henriksson & Son
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 Krafman, Per-Inge, Eva 
49 Andersson, Patrik
50 Jönsson, Stefan  
 Nilsson, Ingbritt 
51 Burman, Ulf
 Meershoek Burman, Anuschka
52 Friman, Lars, Agneta
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 Malmström, Anders, Susanne
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 Stendahl, Sonja
74C Lindersson, Per, Charlotta
75 Hagman, Bertil, Margareta
76 Lundqvist, Pär, Eva
77 Håkansson, Mats, Madeleine 
78 Kann, Birgitta 
79 Poppe, Gunilla 
80 Grkovic, Rade, Soka 
81 Bernhold, Mats.  Gullmo, Eva 
82 Ohlander, Johan, Elisabeth 
83 Hallén, Jan
84 
85 Henriksson, Hans-Åke, Annika
87 Wachtmeister, Charlotte
89 Maak, Jan-Olof
91 Ohlander, Christer, Gunnel

Byarnas invånarregister i januari 2015
Fregattvägen
4 Herfindal Geir, Lindberg Pia
5 Remahl, Chris, Gun
6 Björkman, Ulf, Catarina
7 Olsson, Mikael.  Tranebacke, Christina

Fullriggarevägen
1 Östberg, Monika
 Dahl, Trine
3  
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, Inga, Bengt 
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, Lena 
24 Wennmo, Carsten
25 Wallin, Birgitta.  Johnsson, Bengt
26 Nobel, Jan, Åsa 
27 Bergström, Jonas, Cecilia 
28 Buhl Christiansen, Niels.  Tracey, Jane 
29 Göransson, Mats, Ann
31 Persson, Krister, Barbro

Gnetarödsvägen
2 Gustavsson, Folke
 Medin, Christina 
4 Fält, Berit
6 Jönsson, Karl-Erik 
8 Olsson, Birgitta 
10 Johansson, Kerstin 
12 Tengblad, Lena 
14 Gunnarsson, Nils-Erik, Ingela

Gröna Gång
1 Lideflo, Ingvar, Inga-Lisa
2 Persson, Krister   Kvist, Lotta 
3 Hejzlar, Jan, Aleksandra 
4 Jansson, Ralph 
5 Andersson, Karl-Gustav, Annika
6 Ekblad, Tom 
 Bergman, Ingegärd
7 Kullmar, Bengt 
8 Engman, Marcus, Lena
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9 Hugo-Persson, Mats
11 Linde, Björn, Anita 
13 Nessling, Percy.  Du Rietz, Kjerstin 
15 Anderberg, Kerstin, Björn 
17 Ohlsson, Karin
 Ohlsson, Tomas, Ludmila

Göran Wittings väg
1 Krok, Ebbe
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, Hans-Michael 
 Rydén, Ann-Christin
22 Rosenqvist, Lars, Boel
24 Bergquist, Curt, Gunnel 
26 Stendahl, Henrik, Jenny 
28 Vanselius, Ulf 

Nils Ols väg
1 Nilsson, Ulf, 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 Krok,Ebbe

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, Eva
3 Ahlklo, Mats, Carina

4 Andersson, Ingrid 
5  
6 Persson, Jan, Marie 
7 Philip, Thomas, Ingalisa 
8 Henriksson, Ingvar  Boroviec, Anna

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 

Stejlebacken
1 Håkansson, Per-Åke, Gerd
2 Aronsson, Curt  Collin, Jeanette
3 Wallenberg, Gunn 
4 Stendahl, Kjell, Annika 
6 Håkansson, Per-Åke, Gerd

Sundsvägen
1 Lundblad, Anders, Ida
2 Frankki, Sören, Kerstin
5 Collbring, Boris, Gun 
6 Perack, Helena 
7 Dahlqvist, Lars.  Vilnersson, Lena
8 Fredriksson, Tommy, Karin 

Södra stranden
1 Swedin, Jan
 Blomstersjö Swedin, Camilla 
4 Bornebusch, Åke, Karin 
6 Svedin, AnnMari 
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 Jönsson, Bo, Anna-Lena
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
30 A,B,C
 Domstens Pensionat

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

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

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 Nilsson, David. Sträng, Emelie
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 så fort du/ni har nya uppgifter som skall med i registret. 
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Idrotts-
platsen

Grollegrundets 
Marina Naturreservat 
invigdes 29/9 2012

SÄNK FARTEN
RÄDDA LIV !



DOMSTENS BEFOLKNINGSUTVECKLING från 1940 till 2013 (2016 ev. utbyggnad av byn)
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INVÅNARESTATISTIKEN 2013

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

2014 års befolkningsstatistik  blir inte klar 
förrän i mars 2015. 
Det finns idag ca 280 fastigheter i byn.

1930 benämndes byn som fiskeläge. Befolkningen har långsamt ökat i en stigande 
kurva, utom under sextiotalet då av okänd anledning invånarantalet minskade något.

  
   Ålder  2012 2013 
 0-19 169 157 
 20-64 350 366
 65+ 155 160
Totalt 674 683 

Grannsamverkan
Kontaktpersoner
För närvarande består gruppen av 
dessa personer:

Magnus Hallberg (Samordnare) 
Tel: 92 898 Bygatan 29
Bo Andersson, Bygatan 13
Greger Admarker, Fågelsången 22
Anders Engström, Grålägevägen 3
Percy Nessling, Gröna Gång 13
Johan Ohlander, Bygatan 82
Göran Tillquist, Lärkstigen 16
Ingalisa Philip Petter Jönssons väg 7

Den är tillgänglig för alla vid en akut nödsituation. 
Om du använt hjärtstartaren, måste du anmäla detta till någon av 
stugvärdarna Elisabeth Malm-Butke  eller Anita Linde (se sidan 11) 
eftersom startaren måste laddas om för att bli användbar igen.

Hjärtstartaren finns vänster om Havsbris entré

BOKAFTON 
Förra året var det "slutsålt" 
inför bokaftonen i Havsbris. 
Den här kvällen kommer Jutta 
och Christoffer från Höganäs 
Bokhandel tillbaks och berättar 
om årets spännande nyheter.

Måndagen den 16 nov. kl. 19.00

PUBAFTON
Bålet tänds kl 20.00. Efter att 
vi hälsat våren välkommen blir 
det Pubafton i Havsbris.
Detta är ett samarrangemang 
mellan DBF, DBK och DIK.

Larsviken var en ”vanlig lantgård” vid Prästa-
vägen i Viken. Idag är det också en viktig  lokal 
detaljist och chipsproducent. Bitte Persson be-
rättar om den spännande resan från lantbruk 
och förvaltare av 500(!) potatissorter, till gårds-
försäljning och chipsfabrik. Många mattips 
och provsmakning av Larsvikens produkter.
Måndagen den 21 september kl. 19.00

Larsviken bjuder på mattips och provsmakning

"Mitt liv i Domsten 
tillsammans med Nils".
Gunilla Poppe berättar om sitt 
och Nils spännande liv här i byn.
 
Torsdagen den 23 april kl 19.00

Anmälningsblanketter delas ut i god tid före respektive aktivitet

Några arrangemang i Havsbris 2015
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KULLES	STÄD	AB KULLES	
TRÄDGÅRDSTJÄNST

RING	OSS	PÅ	0702-47	47	48 RING	OSS	PÅ	0702-47	47	48

Noggrannhet - Tillförlitlighet - Trygghet - Garanti

Noggrannhet - Tillförlitlighet - Trygghet
22 ÅR I BRANSCHEN

www.kullesstadservice.se
mikael@kullesstadservice.se

www.kullesstadservice.se
mikael@kullesstadservice.se

•	Kontorsstädning
•	Flyttstädning
	 (kör till tippen)
•	Byggstädning
•	Företagsstädning
•	Trappstädning
•	Butiksstädning
	 -	även	matbutiker
•	Restaurangstädning
•	Fönsterputsning
•	Golvvård

•	Allmän	trädgårdsskötsel
•	Fastighetsservice
•	Snöskottning/saltning
•	Målning,	snickeri-	och	byggarbete
•	Sköta	om	sommarhus
•	Gräs-	och	häckklippning
•	Högtrycksspolning
•	Köra	till	soptippen
•	Bostadsrättsföreningar
•	Hyresfastigheter
•	Privata	hus

															ÄLDRESERVICE:
•	Storstädning
•	Veckostädning
•	Tvättar,	stryker
	 och	manglar
•	Går	ut	med	hunden
•	Fixar	ärenden
Vi har buss/limousin-service 
för 7 personer som vi kan 
kör er med. Servicen är för 
alla åldersgrupper

INNE I BUTIKEN: 
Viltkött och charkuterier, delikatesser, 

bär, frukt och grönt. 
Ekologiskt och närodlat 
när möjligheten finns.

PÅ GÅRDEN OCH I ORANGERIET: 
Blommor och utomhusväxter, 

stort kruksortiment, 
snittblommor.

Tel: 042 94 346, 0705 29 30 31
www.gardsbutikenkulla.se 


