
                                                                            
                              Verksamhetsberättelse 2016 
Styrelsen för Domstens Byförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2016: 

Medlemmar: 
Antalet hushåll som betalade medlemsavgift uppgick den 31 december 2016 till 275. En 
minskning med 3 hushåll jämfört med 2015. 

Sammanträden: 
Årsmöte med efterföljande kaffe och tårta hölls 3 februari 2016. 
Närvarande vid årsmötet var 39 personer. 
Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden. 

Aktiviteter och uppdrag 
*  Årets första aktivitet blev Henrik Vallentin och ”Ohälsan tiger still”, torsd. 28/1. 
*  Kristina Högardh-Ihr, trädgårdsjournalist, onsdag den 16/3. 
*  Valborgsmässobålet kunde tändas och tal med körsång genomfördes. Därefter hölls 
    Pubafton som vanligt. Ett samarrangemang mellan DBK, DBF och DIK 
*  Midsommarfirande med dans och lekar kring stången ordnades av Domsten Girls. 
* Vi ordnade ett besök hos Vikentomater tisdagen den 4/10. 
* I november var det traditionsenligt dags för bokafton, med Höganäs bokhandel. 
*  I december restes granen från Kulla Gunnarstorp med hjälp av Domsten Boys. 
* Mycket arbete, har lagts ner på att uppdatera bokningssystemet för Havsbris. 
* Domsten.nu vår hemsida har omarbetats med helt ny och förbättrad layout. 
*  Alla föreningarna har hjälpt till att underhålla Havsbris. 
*  Vi har också startat IT-Café Havsbris med ett fantastiskt bra resultat. Här har vi verkligen           
höjt IT kompetensen på många äldre bybor. 

Kontakter med myndigheter och flera: 
* Kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen angående. bl.a. vägunderhåll, skyltar,    

cykelbanor, busshållplatser, bryggor, belysning, hundbadplatsen, strandrensning m.m. 
* Bevakning angående nybyggnad på fotbollsplanen o.s.v. 

Information 
Byföreningen ger årligen ut informationsskriften ”Vi på Domsten och Gråläge" genom 
utdelning i alla brevlådor, samt på hemsidan www.domsten.nu, och vår Facebook sida  
Vi på Domsten & Gråläge 

Tack 
Styrelsen vill framföra sitt varma tack till alla medlemmar, som på olika sätt och med egna 
initiativ hjälpt till för att göra samhället trevligt för oss alla som bor här. 

Björn H:son Linde, Per-Inge Krafman, Paul Andersson, Elisabeth Malm-Butke,    
Ludmila Ohlsson, Magnus Eriksson, Torsten Bynke, Lars Rosenqvist, 
Patrik Berntsson

http://www.domsten.nu

