Protokoll
fört vid styrelsemöte med Domstens byförenings styrelse 2016-09-20.
Närvarande: Björn H:son Linde, Per-Inge Krafman, Elisabeth Malm-Butke, Paul
Andersson, Patrik Berntsson, Ludmila Ohlsson, Torsten Bynke, Lars Rosenqvist och
Magnus Eriksson.
Frånvarande:

1.

Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

3.

Presentation av bastubadet
Erik Gustavsson, Gert Lindell och Fredrik Hörberg som utgör arbetsgruppen för
bastuprojektet gav en första genomgång av hur planerna ser ut och hur de
framskridit till dags dato. Efter detta föredrag så har styrelsen i första skedet två
punkter att ta ställning till:
a. Ställer sig styrelsen positiva till förslaget om bastubygge enligt planerna som
de ser ut idag? Styrelsen svarar ja.
b. Bastugruppen lade fram förslag om Byföreningen kunde tänka sig att bidra
med en summa pengar till bastuprojektet. Här ber styrelsen att få gå tillbaka i
gamla årsmötesprotokoll (från 2007) för att kolla hur frågan mottogs då. I
denna fråga ber alltså styrelsen att få återkomma.
Björn förmedlar till arbetsgruppen dessa två punkter (3a och b) tillsammans med
en fråga om att styrelsen vill ha ett bättre underlag på kostnader för den årliga
driften av bastun.

4.

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
Per-Inge lade fram förslag om att Björn bifogar föregående protokoll då han mailar
ut kommande agenda. Då kan var och en läsa igenom detta redan innan och på
detta sätt kan vi spara lite tid när vi väl sitter till möte. Styrelsen tycker detta är
positivt.

5.

Ekonomisk rapport
Vi har fått in ytterligare 6 medlemsavgifter! Vi har haft lite utgifter för lagning
av flaggstång, midsommarmusik samt blomsterkrukor.
Saldo per den 20/9 är 97540 kr.
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6.

Kulturaftnar
a. It- café Havsbris, start onsdag 21/9. Följda av 12/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11
och 14/12. Ludde är ansvarig för dessa dagar.
I.
Ludde köper in fika. Sedan behöver Ludde hjälp av
styrelsemedlemmarna att förbereda. Björn, Bettan och Torsten
kommer.
II.
Upplägg på kvällen blir så att Ludde gör en genomgång av kvällens
ämne. Sedan erbjuder hon hjälp till de som vill ha det, dels direkt på
plats alternativt hembesök en annan dag.
b. Besök på Vikentomater tisdagen den 4/10. Patrik ansvarar för kontakten och
upplägg. Björn ordnar med att trycka upp inbjudningar (sista anmälningsdag
2/10) i färg. Patrik köper varsin vinflaska till Susanne och Mats. Patrik delar ut
inbjudningar i Gråläge. Vad gäller transporter respektive förtäring så framgår
det av inbjudan att vi samlas på hamnplan för samåkning till Vikentomater.
Vikentomater erbjuder bl.a. tomatsoppa på stället.
c. Bokafton, måndagen den 14 november. Torsten ansvarar för detta och han
har konfirmerat datumet och ska ta ny kontakt när det börjar närma sig.
d. Vårens kulturaftnar, förslag?
I.
Bertil Thörn, kan allt om indianer och håller föredrag om detta. Enligt
Lars så är han underhållande och intressant! Lars tar kontakt med
Bertil och hör om upplägg, kostnad osv.
II.
Lars har även förslag om att kanske få hit en representant för Viaköps
plantskola. De är väldigt kunniga och detta kan passa inför årets
trädgårdssäsong! Lars tar kontakt och hör om upplägg, kostnad osv.
III.
Fler It- cafédagar?!
IV.
Björn tipsar om ett föredrag med Eva Robild om medicinalväxter och
örter som både anknyter till säsong samt kanske lite i tidens anda att
använda mer naturliga sätt att bota och förebygga krämpor och
sjukdomar.

7.

Den nya hemsidan
a. Förbättringar; Ludmila har lagt ner tid på Havsbris bokningar. Ludmila
konstaterar att det är vettigt att försöka ha en gemensam kalender för
byföreningen, DIK och båtklubben. Kanske ska vi ändra layout för
domsten.nu!? Här kanske ska ligga en gemensam årsplaneringskalender,
Domstenskalendern.
b. Medlemsregistreringen på hemsidan är nu uppe i 88 st. Detta kan jämföras
med vår Facebooksida där vi har 256 medlemmar.
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8.

Fotbollsplanen och ev. nybygge
Per-Inge har idag pratat med Stina Hellman och en summering av detta samtal är
att det inte hänt något nytt sedan senaste kontakten. Det ligger ett politiskt beslut
att det finns möjlighet att bygga men det är oklart om/ när det ska ske. Det är inte
prioriterat hos Skanska och ingen på kommunen har detta ärende uppe på sitt
bord. Styrelsen bestämmer att vi tar bort denna fråga från agendan. Per-Inge
fortsätter att bevaka och tar upp punkten då det sker någon förändring i ärendet.

9.

Bokningssystemet Havsbris
a. Ludmila rapporterar om förbättringar. Daniel har i nuläget inte tid för
utveckling och förbättring av nuvarande system. Ska/ kan vi köpa
”kalenderplugins” från konsult? Ska vi försöka hitta och köpa ett helt nytt
kalendersystem? För att nå de förbättringspunkter som sammanställts i
tidigare dokument så är nog konsult att föredra. Ludmila kollar priser. Kanske
kan Mats Ahlklo hjälpa till, Ludmila kollar även detta.
b. Nu är det klubbat i stiftelsen Havsbris att vi hyr ut till företag även utanför byn.
De kan nu hyra Havsbris måndag till torsdag för 4500 kr/ dag. Förslag görs
om att det bör snyggas till lite i Havsbris inför företagsuthyrningar. Kolla av
med stugvärdarna om det går att genomföra. Palle och Bettan tittar på om vi
kan göra lite golvvård på både klinkern och linoleummattorna.

10.

VPDG 2017
Björn visar hur tidningen ser ut för tillfället. Vi konstaterar att det ser bra ut.
Förslag på nya inslag uppskattas! Likaså finns behov av fler annonsörer!

11.

Övrigt
a. Aktiviteter med Robert Mason på Statsbyggnadsförvaltningen
I.
Bommen i talldungen har fortfarande inget lås,
Björn jobbar vidare i detta ärendet.
II.
Parkeringsförbudsskylt vid norra bryggan är uppsatt. Detta gav
omedelbart resultat, bra! Dock blev den nedriven efter ca: en vecka.
Björn har bett kommunen om att sätta upp ny skylt men har fått till svar
följande: det kommer inte upp någon ny skylt eftersom marken där
parkeringsförbudet ska gälla räknas som terräng. De som störs av
parkerade fordon vid norra bryggan får vända sig till Securitas som är
kommunens entreprenör för parkeringsövervakning. Styrelsen lägger
härmed ner denna fråga.
III.
Stenar vid slutet av Tuves väg har nu placerats ut för att stoppa
bilkörning på heden och detta fungerar bra!
IV.
Skydd vid cykelbana runt Kulla Gunnarstorp. Björn fortsätter att
försöka påverka för bättre planering här.
V.
Flytt av hundbadplats. Per-Inge har satt ihop en skrivelse med bl.a.
bakgrund, hur det ser ut idag samt en summering där styrelsen ger sitt
utlåtande om hur vi ställer oss i den frågan. Denna skrivelse
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b.

c.

d.

undertecknad av hela styrelsen gnm Björn H:son Linde skickas till
kommunen och det är sedan upp till dem att ta ställning i frågan.
VI.
Upprensning av bäcken vid campingen. Diket är nu rensat och det ser
riktigt bra ut. Kommunen har gjort bra insatser här för att få bukt med
de översvämningar som varit vanliga tidigare om åren, bra!
Kyrkklockan! Var är förslagen? Vill vi ha upp den någonstans? Förslag kom
på att placera den på någon form av betongrör med lite blomsterutsmyckning
på marken runt om. Det kom inte upp så många förslag så vi tar denna
frågan med oss till nästa gång med uppmaning till medlemmarna att verkligen
ta sig en funderare!
Grannar mot brott. Torsten rapporterar att han pratat med Magnus och han
säger att intresset är svalt och de för närvarande ligger lågt. Anders
Engström har gjort en skrivelse till Björn om Grannar mot Brott. Anders
sammanfattar att intresset är lågt från polisens sida. Han har därför en
önskan att byalagets styrelse axlar ansvaret att informera om hur vi
motverkar inbrott samt att vi håller ämnet levande och engagerar byborna.
Exempel på detta kan vara att hjälpas åt med åtgärder när man är bortrest
tex. att parkera en bil på uppfarten, ta in posten, se till att det är spår i snön
till och från ytterdörren osv. Facebook, domsten.nu, VPDG är kanske bra
forum?!
Ytterligare övriga frågor.
I.
Ludmila upplever att det lätt blir rätt hög ljudnivå om man är många i
Havsbris. Kan vi undersöka kostnader med att sätta upp
ljudabsorbenter i taket tex? Förslag kom också på att sätta upp lite
tjockare gardiner och även ersätta draperierna på väggarna med lite
tjockare tyg. Ludmila kollar vad som finns samt kostnader.
II.
Björn har fått fråga från Robert Ilijason som har den obemannade
butiken i Viken. Robert undrar om vi i styrelsen vet någon bra plats
eller lokal att hyra för detta ändamålet. Spontant så kommer hamnen
upp som förslag. Kan vi höra lite med Göran Artman om vad
båtklubben har för tankar om detta? Tanken på obemannad butik i
Domsten uppfattas av styrelsen som positivt.
III.
Magnus har kollat cykelbanans sträckning genom och förbi Domsten
och Gråläge och konstaterar att den är i rätt bra skick förutom hålet
vid talldungen. Björn ligger på kommunen om detta.
IV.
Patrik tar upp växtligheten på heden direkt norr om Gråläge. Här ska
det enligt kommunens skötselplan vara lågväxt växtlighet. Tyvärr är
det så att nu är det högväxta buskar som i vissa fall nästan är små
träd. Kan vi ställa fråga till Robert Mason om att kommunen utför
röjningsarbete på heden med mer jämna mellanrum?
V.
Skyltar vid infart till Gråläge är sneda/ påkörda samt målade med
graffitti. Behov finns att snygga till dessa. Patrik skickar lite bilder på
både heden och skyltar till Björn.
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12.

Nästa möte
Nästa möte den 20/10-2016, Ludde fixar fika.

Domsten 2016-09-20
Vid protokollet

Justeras

Paul Andersson
vid protokollet

Björn H:son Linde
Ordförande
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