
 
 
 
 

DOMSTENS BYFÖRENING 
 
Ordförande: Kassör:  Sekreterare: 
Björn H:son Linde Elisabeth Malm Butke Paul Andersson 
Gröna Gång 11, Domsten Peter Svenssons väg 4, Domsten Grålägevägen 12 
255 91 Helsingborg 255 91 Helsingborg 263 65 Viken 
Tel. 0725/261415 Tel. 042/924 16 Tel. 042/210029 

Protokoll   
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2016-03-01. 
 
Närvarande: Björn H:son Linde, Per-Inge Krafman, Elisabeth Malm-Butke, Paul 
Andersson, Lars Rosenqvist, Patrik Berntsson, Magnus Eriksson, Ludmila Ohlsson och 
Torsten Bynke. 
 
Frånvarande:  
 
 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes. 
 
3. Föregående protokoll från 2016-01-07 

Föregående protokoll gicks igenom.  
Detta lades till handlingarna. 

 Årsmötesprotokollet lästes igen och vi konstaterar att detta är justerat som sig 
bör. 

 
4. Ekonomi 

Elisabeth rapporterar att vi har ett saldo på kontot per den 1/3-2016 på 
115252,57. Det är fortfarande en del som inte betalt årsavgiften, förhoppningsvis 
kommer det in lite mer pengar eftersom. 
 

5. Kulturaftnar och arrangemang 
a. Henrik Vallentin och ”Ohälsan tiger still”, torsdagen den 28/1-2016. 
 Björn konstaerar att denna aktivitet avlöpte på ett bra sätt. Kanske ett något 

tungt ämne som inte drog fullt hus (ca: 40 p.) men sammantaget är vi nöjda! 
b. Årsmöte, onsdagen den 3/2-2016.  
 Även här konstaterar styrelsen att det var rappt och bra genomfört. Dock 

ställde två sena avhopp från valberedningen till det och har lämnat Nils 
Högberg ensam i denna grupp där han för närvarande får agera 
sammankallande också. Styrelsen får gärna komma med förslag på någon 
som kan tänkas ingå i valberedningen. 
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c. Christina Högardh-Ihr, trädgårdsjournalist, onsdag den 16:e mars.  

Inbjudan i färg är inhandlad och utdelad tillsammans med VPDG. Mötet kom 
fram till att vi tar 80 kr för detta arrangemang då det blir lättare med en 20:a 
i växel för dem som inte har jämna pengar! Palle står för inhandlande av 
råvaror till maten, Caesarsallad med kycklingfilé. Ev. mailar Palle om han 
behöver hjälp med förberedelser. Björn inhandlar 2 boxar vitt vin samt 2 
boxar rosévin. 

d. Lennart Nilsson korsord. Vi planerar in detta till hösten 2016. Björn 
kontaktar Lennart. 

e. Bokafton måndagen den 14:e november 2016. Torsten Bynke tar på sig 
ansvaret att hålla i kontakten med Höganäs bokhandel. Ost och vin blir 
förtäring denna kväll. Styrelsen ber Torsten att framföra önskan att de får 
gärna ha en lite bredare repertoar nästa gång, kanske någon barnbok samt 
något i stil med ”En man som heter Ove”. 

f. Övrigt. Valborgsfirande närmar sig. Hur gör vi med tal i år? Förra året talade 
Björn inför några få som samlats runt honom, resten av folket var väldigt 
utspridda och det känns inte som man når ut till så många. Brasan: 
eldvakter? Vi har i år inte någon som kan putta ner grenhögen längre ner på 
stranden, hur göra? Vi kan markera med pinnar och band var grenhögen 
ska vara så att den inte kommer för nära gräskanten. Björn hör med ett par 
kontakter om de kan tänkas hjälpa till med traktor och skopa. Magnus 
lägger ut detta evenemang en månad innan det är dags.  

 Förslag på kommande kulturafton, Björn ger förslag på en fotograf och 
berättare, Skogars.se. Ingmar Skogar talar om olika fotoresor som han gjort, 
fantastiska foton och bra berättare! Ingmar föreslår ett tema om Svalbard 
som en ev. kulturafton. 

 
6. Hemsidan 

a. Patrik fortsätter med förbättringar, kanske kan Ludmila hjälpa till och komma 
med lite förslag? Patrik och Ludmila tar kontakt.   

b. Medlemsregistrering på hemsidan- för att få bättre uppslutning här så kan vi 
påminna om denna funktion vid utskick mm. Gärna ett separat inlägg till alla 
på Facebook. Har Ludmila några bra förslag i detta ämne- hur kan vi samla 
alla adresser på ett smart sätt? Kan vi sedan med hjälp av dessa adresser 
skicka inbjudningar till möten och evenemang? Även här bör Ludmila och 
Patrik hålla kontakt. 

 
7. Fotbollsplanen och ev. nybygge 

Här har Per-Inge inget nytt att rapportera. 
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8. Nytt bokningssystem för Havsbris 

a. Kan Ludmila tillsammans med Patrik sätta sig in i vad detta är för system, hur 
kan vi utnyttja detta på bästa sätt? Vad heter systemet? Kan Daniel hjälpa till 
med var han köpt detta? Ludmila tipsar om att vi bör göra en kravspec för vad 
vi vill med detta system. Björn har redan börjat på en sådan, se bifogat 
dokument. Här kanske vi vill lägga till någon funktion? Ta med detta till nästa 
möte i så fall. 

b. Förslag läggs på att börja hyra ut Havsbris till företag även utanför byn för att 
bättra på ekonomin i föreningen. I nuläget är det så att ingen utanför byn får 
hyra lokalen. Björn måste ta detta med stiftelsen för Havsbris innan beslut kan 
tas i detta ärende. Förslag om att revidera priserna för uthyrning till företag: 
företag inom byn 2500 kr, företag utanför byn 4000 kr.  

 
9. VPDG 2016 

VPDG delas ut i veckan tillsammans med inbetalningskort och inbjudan till 
Christina Högard-Ihr. Bettan fixar detta! Likaså ser Bettan till att fakturorna går ut 
till annonsörerna. 

 Det är redan nu dags att tänka på innehållet för 2017 års upplaga! Har ni uppslag 
på reportage, nya annonsörer eller annat matnyttigt så kontakta Björn eller Bo! 

 
10. Övrigt 

a. info@domsten.nu, utgår ur agendan men finns kvar i sin nuvarande form. 
b. Aktiviteter med Robert Mason på statsbyggnadsförvaltningen. 

I. Busshållplatserna, när busskurerna kommer upp om några veckor så får vi 
ta en bild och lägga ut på Facebook!  

II. Gångbana Bygatan, denna används flitigt, positivt! Det har även lappats 
lite felparkerade bilar sedan skyltar om påbjuden gångbana kommit upp. 

III. Asfaltering av Bygatan ska vara klar nu. Målning av streck kommer att ske 
när vädret tillåter. 

IV. Förbättrat skydd för fotgängare och cyklister, cykelbana runt Kulla 
Gunnarstorp. Vi får fortsätta att ligga på men det känns som att 
Stadsbyggnadsförvaltningen lagt detta på is…  

V. Återigen diskuterades varför inget har skett med önskemålet om flytten av 
hundbadplatsen i Domsten, till norr om norra bryggan. Detta har varit ett 
starkt önskemål av byborna sedan årsmötet i början av 2015. Björn lovade 
att ännu en gång kontakta SBF för att få fram en planering när detta kan 
bli av. 
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c. Kyrkklockan, se tidigare protokoll för info. Björn ställer fråga om det verkligen 

finns intresse att ta kyrkklockan tillbaka till byn och styrelsen konstaterar att ja 
det är det! Lars föreslår att vi hyr in en bil med kran för att på ett enkelt sätt få 
hit klockan. Kan vi fråga Henriksson om han kan hjälpa oss? Styrelsen måste 
lägga in om bygglov för klockstapeln när vi väl bestämt oss för plats för 
denna. 

d. Grannar mot brott, här har vi nu ingen representant. Kan Torsten tänka sig att 
ta sig an detta uppdrag? Magnus Hallberg är kontaktperson. 

e. Björn rapporterar om senaste mötet angående Havsbris: det har gjorts en hel 
del förbättringar det senaste året! Tex. kan det nämnas att ny dörr har satts 
in, källsortering har införts, stenläggning utanför entré för att förenkla 
underhållet samt icke att förglömma installation av fiber i huset. Inga beslut 
om ytterligare underhåll är tagna, allt ser ut att fungera på ett bra sätt för 
tillfället. 

f. Ytterligare övriga frågor. Angående reklaminlägg på vår FB- sida så kommer 
styrelsen fram till att vi inte ska ha någon sådan reklam på denna sida. 
Magnus är administratör för denna sida. Magnus har gjort ett bra arbete 
genom att vänligt men bestämt meddelat ev. annonsörer vår ståndpunkt här. 
Kanske kan vi erbjuda annonsörer i kommande VPDG att få göra ett eller ett 
par inlägg här för sin firma, kan det vara ett sätt att sälja fler annonser!? 
Björn informerar om att det den 5/4 är dags för byalagsträff! Är det någon 
som kan tänka sig att gå på detta? Det är en trevlig, bra och informativ kväll 
med god fika! 
Ludmila ger förslag på kommande kvällsaktivitet: kan vi ha en Informations 
och Inspirationskväll där vi ger en inblick i hur man hanterar Facebook, 
Swish, andra sociala media samt fiber med allt vad det innebär med TV on 
demand, telefon osv? 
 

11. Nästa möte 
 Styrelsemöte den 18/5-2016, Björn fixar fika. 
 
 
 
Domsten 2016-03-01 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Paul Andersson Björn H:son Linde 
vid protokollet Ordförande 


