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Kungligt golfspel i Gråläge
Du får en affisch om Hjärt-Lungräddning. Den är livsviktig. Sä upp den väl synlig!

Nu har jag varit ordförande i 3/4-år och börjar att komma in i rutinerna. Vi har en nästan
helt ny styrelse med aktiva personer för att möta de nya utmaningar som ställs på oss. Själv
är jag fast boende i byn sen 2001, men sommarboende sen 1978, och nybliven pensionär,
vilket innebär att jag kan lägga tid på styrelsearbetet.
Som ni ser i detta nr av VPDG så har vi förändrat layouten för att bättre möta framtida krav
och ekonomi. Det innebär också att skriften ges ut tidigare på året för att vara så aktuell som
möjligt under hela 2013. Även denna gången så bifogas ett extra blad, som nu handlar om
hjärt-lungräddning för vuxna och barn. Sätt upp den synligt hemma!
Internet och projektor i Havsbris samt den nya hemsidan är några av de större arbetsuppgifterna styrelsen haft.
Likaså har vi anordnat två annorlunda kulturaftnar/kabaréer under " höstterminen ", och
även den traditionella bokaftonen med Ellen Skarp.
Alla tre har varit fullsatta med mycket nöjda bybor.
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Björn H:son Linde
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Ubåtshindret utanför Viken 1940
Efter tysk utpressning och regeringsbeslut i maj 1940 (tyskarna hade då bl a
erövrat fem neutrala länder och var vid
denna tid segerrika i allt de företog sig)
lades ubåtsnätet ut 10/6 1940 av tysk
och svensk personal i samarbete.
Syftet var att hindra främst brittiska
ubåtar att ta sig in via Sundet till
Östersjön.

Att Öresund på detta sätt spärrades av för
internationell trafik med udden riktad mot
de allierade, var ett brott mot den svenska
neutraliteten och offentliggörandet av
spärren för sjöfarande genomfördes ytterst
diskret. Trots att nätet spärrade av hela den
7 km breda passagen mellan Viken och
Hornbaek med undantag för en lucka på
300 meter utanför hamnpiren i Viken,
skrevs nästan ingenting om detta i medierna, varken då eller efter krigsslutet.
Genom den smala öppningen som vaktades
av bottenhydroforer och marinens fartyg,
tilläts civil båttrafik, men inte utländska
örlogsfartyg. Trots detta lyckades två polska ubåtar smyga igenom för att ansluta sig
till de allierade. Spärren bestod av tre parallella nät av 10 mm stålwire med maskor på
fyra meter och förankrades nedtill med tallriksankare. Näten hölls upprätta i vattnet
med hjälp av 1500 bojar på den svenska
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sidan. Det var alltså några av dessa bojar
som till slut hamnade vid Södra Bryggan.
Övriga skingrades sommaren 1945 när
nätet avlägsnades, men några kan, förutom
i Domsten, hittas lite här och var utefter
Kullakusten. En handfull hamnade till
exempel i asfalten framför Sjöfartsmuseet i
Vikens hamn.

Grabbarna sålde bojarna till sommarstugeägarna Hansson och Björklund som bodde

Det gör vi för att säkerställa områden i
staden, där våra barn och deras barn
skall kunna uppleva den natur som vi
idag har möjlighet att uppleva.
Det är även en tydlig markering på att
här skall vi inte bygga i framtiden.
Detta är extra viktigt då Helsingborg
ständigt växer med nya byggnader.

Varför väljer vi Grollegrund till att bli
vårt andra Marina naturreservat?

Detta gör att flertalet av Öresunds
arter finns representerade i området.

Det gör vi för att detta är en av
Öresunds barnkammare. Här växer
flertalet av våra 75 fiskearter upp.
Havsbotten är spännande, först sandrev 10 meter ner till reven på 20 meter,
för att sen nå ett djup på 45 meter.

Ur Magnus Jälmingers , Anna Jähnkes
och Björn Risingers invigningstal.

När jag efter en stormig vinterdag för några
år sedan vandrade längs stranden vid
Gråläge upptäckte jag något som såg ut som
en liten begagnad tepåse i den ilandblåsta
tången. Men den glänste som plast och hade
små krokar i hörnen. Jag hade aldrig sett
något liknande. Ett par år passerade utan
att jag blev riktigt säker på vad jag sett. Så
läste jag i tidningen, det var 2006, om fynd
av småfläckig rödhaj i Öresund. Poletten
föll ned.

Ungefär där båten i bakgrunden stävar
mot norr ,kunde man se ubåtshindret.
på nuvarande Södra Stranden 14 och 16.
Herrarna drog en kätting mellan bojarna
(du kan se öglorna som Kjell-Åke håller i)
och placerade dem som tomtgräns.
Pojkarna sprang upp till handlaren Jules
Andersson (gamla affären vid hörnet
Seglarevägen och Bygatan).
Där beställde de en fotboll för pengarna. En
fotboll de länge önskat sig. Bollen kunde de
hämta efter några dagar. Döm om deras förvåning då bollen var märkt med "Lilly" —
samma namn som deras mor!
Var de övriga två bojarna tagit vägen känner
de inte till, men tre är ju bevarade som ett
minne från hur nära vi var ett krig.
Många fiskade upp bojar. Bl a Tore Artman
och hans bröder använde en som förtöjning.

Den småfläckiga rödhajen är bara en av
många anledningar till att vårt Grollegrund
numera kan tituleras Marint naturreservat.
Artrikedomen i det domstenska grundhavet, som sträcker sig från kommungränsen i
norr ned mot Hittarp i söder, är ovanligt
stor. Här finns till exempel fler algarter än
på någon annan plats i Sundet och här vet vi
bybor att fiskar av många slag samsas om
utrymmet. Själva idén med ett Marint naturreservat är att ge det lagligt skydd så att det
så långt som möjligt kan utvecklas, utan
påverkan av oss människor, och bli så rikt
på liv att livsnödvändiga småorganismer,
ägg, ungar och växter kan driva, simma,
sväva och föröka sig ut till omgivande bottnar och vatten och därmed säkra fortbeståndet för arter som annars riskerar att utrotas.

Invigningen
När Grollegrunds marina naturreservat
invigdes den 29 september 2012 släpptes
en ung småfläckig rödhaj utanför badbryggan vid hamnen.

Tanken med reservatbildningar är att
vi får fram tydliga föreskrifter på hur
vi skall vårda och sköta området för att
det skall bibehållas och utvecklas.

Någon budget för annat än ett mindre antal
provtagningar av flora och fauna finns inte i
skötselplanen. Utnämningen till Marint
naturreservat ska vi vara glada över, det
visar en viljeinriktning. Men om man skulle
försöka gradera dagens skydd för
Grollegrund kanske ”Naturreservat Light”
kunde vara en passande formulering.
Öresund består till stor del av mjukbottnar,
medan det ofta grundare och därmed hårt
strömmande vattnet utanför Domsten och
Gråläge mestadels glider fram över en fast
botten av moränlera och lermorän. Säkert
har trålningsförbudet i Öresund från 1932
betytt mycket för Grollegrunds stora artrikedom.

Hajägg.

Mer om ubåtshindret finns på Beredskapsmuseet i Djuramåsa.

Bröderna Kjell-Åke och Arne Persson var
sju respektive åtta år 1943 då de tillsammans med några andra domstensgrabbar
gick längs kusten och sökte efter föremål
utefter stranden, "strannade" som det
hette på den tiden. Plötsligt upptäckte de 5
rostiga bojar som drivit in från NV, liggande i "lanningen". De fiskade upp de tunga
bojarna och placerade dem på strandbrinken — nu var det deras egendom, som enligt
tidens sed, inte någon annan fick röra. Det
flöt i land mycket användbart, inte minst trä
lämpligt till vedeldning. Man respekterade
varandras gods och rörde därför ingen
annans "ägodel"som låg på stranden.

Varför bildar vi naturreservat
i Helsingborg?

Det jag inte visste när jag tummade på den
förtorkade fosterkapseln var att det tar
ungefär tjugo år för en småfläckig rödhaj att
bli könsmogen. Efter så kallad inre befruktning, som alltså sker på liknande sätt som
hos oss, är honan dräktig i ungefär 22 månader, innan hon fäster runt tio ägg på några
alger, där de blir sittande i ungefär nio
månader innan hajungen äntligen befrias
från sitt skal.

Den svenska ”neutralitetspolitiken” var ju i
hög grad konjunkturstyrd och efter vändpunkterna i Stalingrad och El Alamein
beordrade regeringen fri passage för all fartyg genom spärrluckan.

Hur hamnade de tre bojarna från
ubåtshindret vid Södra Bryggan?

Grollegrundets
Naturreservat
invigt 29/9 2012

Hajar utanför badbryggan!
GÄ

Nu kan domstensturister köpa bussbiljetter till Sofiero eller Helsingborg
för endast 21 kr, enkelbiljett i
Christians Hamnkiosk.

Slutligen vill jag påpeka att vi sen flera månader
har 40 km/h genom hela Domsten.
Tyvärr har inte alla noterat detta.
Låt oss hjälpas åt att förhindra olyckor genom att ta det lugnt!
Önskar alla i Domsten och Gråläge ett trivsamt fortsatt boende.

Foto: Annie Anderberg

Ordföranden har ordet

Barnen tyckte det var spännande att så
nära kunna studera hajen Grålle.
Grollegrund sträcker sig alltså från stranden och ut till djup över 40 meter. (Området
finns på kartan sid.14). I de grunda områdena närmast land utvecklas ungarna av
torsk och rödspätta, liter längre ut, på runt
fem meter håller ung torsk, skrubba och
tobis till, på tio meter hittar vi vårsillen och
stenbit, från tjugo meter och djupare vår
småfläckiga rödhaj, och ännu något djupare, särskilt vintertid, sillen, den vuxna spättan, skrubban och torsken. Men vi vet också
att många fiskarter, t ex öring och torsk rör
sig från djupt till grunt vatten på vår- och
sommarkvällar för att i skydd av mörkret
kunna ta för sig av det varma strandvattnets
läckerheter. Googla på ”grollegrund”, där
finns massor att läsa!
Så som det är tänkt för närvarande är skyddet för Grollegrund främst till för att hindra
att framtida exploatering av området. Det
blir alltså inga kablar, broar eller fler bryggor och hamnar inom reservatsgränsen.
Men i övrigt är det alltså tänkt att livet i
Sundet närmast Domsten och Gråläge i
stort sett ska få fortsätta som hittills.

"Sjösättningen"
av hajen Grålle
följdes med
spänning från
stranden av
alla barn och
vuxna.
Grollegrund är alltså ett ”Marint naturreservat” och i sina presentationer redovisar
Naturvårdsverket och kommunen enbart
livet under vattnet. Det är en bra start, men
reservatet innehåller också stenrevet utanför Gråläge med dess 100 – 150 knubbsälar
och ett rikt fågelliv med bland annat allt
tätare besök av havsörn. Även om dessa djur
inte föder ungar och häckar här så har de
stor betydelse för den marina näringsbalansen och man skulle gärna se att myndigheterna lägger större kraft framöver på studiet
av området i ett bredare ekologiskt perspektiv. Det skulle tillföra mycket för att kunna
fatta riktigt kloka politiska beslut till skydd
för fauna och flora.
Anders Engström, Gråläge
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Snickaren som
sadlade om och
blev hamnens
allt-i-allo

Domstens damer får egen "frissa"
"En ny damfrisersalong öppnades i går uti Domsten.
Föreståndarinnan, fru Ingrid
Hallberg, ses här med en av
premiärkunderna, fru Edit
Hallkvist. Salongen har all
anledning att hälsas välkommen av domstensdamerna.
De har nämligen inte haft
någon frissa tidigare".

Christian Hrabaciko utbildade
sig till byggnadssnickare men
ändrade livstil helt och gick i sin
faders fotspår och blev fiskare.
Sedan hamnfogde och slutligen
även kioskägare. Med tre yrken
är är hans liv verkligen fullbokat.

Så stod det i Helsingborgs Dagblad 1967

Christian berättar: Jag växte upp på ön
Gråen utanför Landskrona och bodde i
"Koncernen", som var rökeri. Som ung var
jag en skidnörd och kastade mig ut för de
häftigaste backarna i Österrike och Sverige.
Min släkt bodde strax utanför Salzburg, så
jag tillbringade mycket skolledighet där.

Fiskarens vinterarbete

Jag utbildade mig till byggnadssnickare och
har varit med till att bygga några av husen
här i byn.
1980 kom min far till Domsten och köpte
segelbåten Mia och en annan mindre båt för
fritidsfiske. Själv kom jag till byn 1986.
Uppvuxen på en liten ö har jag alltid fiskat
när tillfälle gavs. 1990 övertog jag Kurt
Jönssons bod här i hamnen och började
fiska allt mer.

Att vara kioskägare
1993 köpte klubben hamnen av kommunen
och jag och min dåvarande fru Kristina startade en liten kiosk. Det var mest glass, godis
och fisk som makrill, lax och ål. Någon
avundsjuk dam i byn anmälde oss för hälsovårdsmyndigheten, så vi blev tvungna att
bygga ut och investera. Det blev bra. Vi
kunde utöka sortimentet och även skapa en
liten caféservering med varma smårätter.

Att arbeta som hamnfogde

Att bli yrkesfiskare på heltid
Plötsligt uppstod problem för Christian
1994, då en ny lag krävde yrkeslicens för att
få fiska. Denna licens införskaffade han och
blev så yrkesfiskare i Domsten.
Nu har livet som fiskare blivit en livsstil. Det
kan vara hårt och ansträngande. Det har satt
sina spår i bland annat händerna. Efter en
handoperation för några år sedan är allt bra.
Hösten 2012 var tuff. Vädret var hårt, kallt
och dimmigt. Christian kunde inte fiska så
länge under hösten som han brukar. Detta
innebar naturligtvis ett avbräck i ekonomin.
Vi kom att diskutera ålens försvinnande.
Christian säger att det finns lika mycket ål
nu som för tolv år sedan. Över åren varierar
det på ett naturligt sätt med +/- 10%.
Ålfiskarna runt Skånes kuster anser sig förföljda av okunnig media, som bara vill ha
sensationella artiklar och därför inte är
intresserade av fiskarnas kunskap.

Gitana o. Christian Hrabaciko i kiosken
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Inför julen lägger Christian in olika sorters
sill som ni läsare borde prova. Den är god.
Julen har efter hand blivit en avkopplande
och bra tid, då det vissa dagar kan vara full
rulle i Domstens hamnkiosk. I januari och
februari finns det tid för några semesterdagar.

När båtklubben köpte hamnen var den i ett
bedrövligt tillstånd eftersom kommunen
misskött underhållet. Klubben började
omedelbart med att förbättra och utveckla
hamnen. I grunden byggnadssnickare, har
Christian varit med från början och bidragit
med sin yrkeskunskap. Som resultat har vi
nu en hamn som alla kan vara stolta över.
Detta har inneburit inkomster från gästbåtar, vilka inte kommit och lagt till tidigare.
För att öka intäkterna drog Christian igång
husvagnscampingen. Detta innebär också
ett stort arbete under juni, juli och augusti.
Då blir det jobb nästan dygnet runt sju dagar
i vecka. Detta arbete drar in väsentliga
belopp till hamnens underhåll.
Vakthunden Rabba
kompletterar
hamnens kameraövervakning på
ett effektivt sätt.
Han följer
Christian som
en liten skugga
överallt och
charmar kunder,
campare och
badgäster.

Efter julhelgens hektiska period i kiosken
är det tid med att reparera alla garn och ålahomrar. Då sitter Christian i sitt garage
omgiven av sina garn och syr och lagar. "Jag
är nog den siste som kan och vill göra detta
jobb" tror han. Innan jag blir 60 år, om en
månad, skall jag ladda batterierna och göra
som jag gjort sen -92, tågluffa och känna friheten. I år blir det Thailand. Tidigare har
det varit Malaysia, Singapor, Vietnam bl a.
Nu måste jag jobba vidare, säger Christian
och syr vidare medans hunden lägger sig till
ro på en garnhög bredvid sin husse.
Annons införd
i Dombasunen
1970.
Salong Syrén
härstammar
från namnet
Syrénvägen,
som nu heter
Nils Ols väg.
Ingrid
Hallberg har
ständigt förkovrat sig i
yrket genom
att gå kurser
och besökt
olika mästerskap för att få
nya idéer.

Ingrid flyttade hit redan 1965 då hon gifte
sig med Magnus Hallberg. 1967 ville hon
öppna frisörsalong. På den tiden blev man
satt under förmyndarskap ifall du var ung.
Johan Nilsson på Bokliden 1 blev hennes
förmyndare. Han kom litet då och då för att
titta till att allt var i sin ordning i salongen
och att Ingrid skötte sig.
På 60-talet fanns det mängder av sommargäster som skapade rörelse och aktivitet i
byn under somrarna. Damerna skulle först
solbada på förmiddagen och efter lunch
kom de till salongen för att bli "kammade".
Det var viktigt att vara snygg i håret när man
skulle på middag senare på kvällen. Så här
höll det på fram till 80-talet då sommargästerna började försvinna och ersättas av fast
boende familjer.
Ingrid kan berätta om många celebra kunder. Brita Wachtmeister på Kulla var en trogen kund. Likaså Ebba Wallgren (Född
König) på Christinelund.

inne på fjärde generationens kunder i några
av familjerna, berättar Ingrid och nämner
några exempel. Mycket har hänt sedan sjuttiotalet. Många sommargäster har försvunnit och de sprudlande livet har avtagit.
Numera gör Ingrid mest hembesök runt om
i byn hos "gamla" kunder. Besök på servicehem sker varje vecka i Viken, Höganäs
och Helsingborg. De äldre är fortfarande
noga med att vara vackra i håret.
Det blir nu för tiden mer än bara hårvård.
Även den sociala delen är viktig i mötet
med äldre människor. Som exempel berättar Ingrid, att vid ett tillfälle skulle en dam
ha bridgebjudning och bjuda på en härlig
sallad och hade köpt avocados. När hon
delade dem, var de ruttna inuti. Vad göra!
Under tiden som hårfärgen verkade, hjälpte Ingrid damen att baka crepes. Damen
blev glad och Ingrid hade en trevlig eftermiddag.

Ebba W. ringde den 15 september 1973 och
sade lilla vän, som hon kallade mig, drottning Ingrid av Danmark som just nu är på
Sofiero, kommer och vill bli friserad idag.
Hon kom aldrig, för samma dag dog kung
Gustaf VI Adolf, berättade Ingrid. Ebba W
blev nästan en personlig vän då Ingrid ofta
hjälpte henne med mer än frisyren.
En annan historia som Ingrid kan berätta
om, var när hon plötsligt blev kallad till
Kulla. Grevinnan Beth Bonde på Kulla, dotter till Brita W. klev in med sitt gevär i den
tillfälliga salongen — jaktklädd med ärggrön
jacka, rött hår, högburet huvud — och hängde nonchalant upp sitt gevär på en krok.
Det skulle vara jaktmiddag på kvällen och
Ingrid skulle fixa hennes hår. Vacker frisyr
var verkligen viktigt på den tiden oavsett
vad som skett under dagen.
Domstensborna har varit trogna kunder
under alla dessa snart femtio år. Jag är nu

Nu håller jag på att trappa ner och
andra i byn får fortsätta med mitt yrke,
så avslutar Ingrid vårt lilla samtal.
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Södra Domstens Badförening

Vid arbetet med boken ”Golfbanan i Viken” som gavs ut 2011
intervjuade jag en person som växt upp på Kristinelund.
Han berättade att godsets invånare i början av 1900-talet
spelat golf inte bara i Viken utan även på fäladen vid Gråläge.
Lägg märke till sandlådan bakom spelaren. Man gjorde en liten sandhög, som
bollen placerades på. Det var dåtidens sätt att "pegga upp".
Färgbilden är från boken "Golfhistorier" av P.G.Wodehouse och de två andra är
tagna ur boken "Golfbanan i Viken"
Nyligen kunde detta bekräftas i och med
upptäckten av en tidningsartikel i den
sedan länge avsomnade Öresundsposten
från den 14 september 1905 med rubriken
”Hertigparet av Skåne”. Texten löd:
”Prins Gustaf Adolf aflade i går eftermiddag
visit hos kammarherre Carl Wachtmeister å
Kristinelund, hvarvid spelades golf å stranden. Äfven prinsessan Margareta skulle ha
gästat Kristinelund, men blef förhindrad.”
Den tidiga golfen spelades med enkla

Mellan dyner och gropar var marken slät
och fri från dagens vresrossnår. Området
såg ut som kusttrakterna i England och
Skottland där de första golfbanorna anlades. Att golfbanan så småningom kom att
hamna i Viken och inte i Domsten-Gråläge
berodde nog mest på att stora delar av
Svanebäcksgården då blev till salu.

Föreningens målsättning är att främja trevnaden i södra Domsten
samt att tillvarata och utveckla badmöjligheterna inom området.

Den första simkostymen

Styrelse
Ordförande
Anita Linde 0725 44 22 67, 922 67
Sekreterare
Kjerstin Du Rietz
18 18 43
Kassör
Lena Vilnersson
920 48
Revisor
Jan Hansson
945 89
Flaggchef
Lars Dahlqvist
920 48
Klubbmästare Björn H:son Linde
922 67
Mer information på vår hemsida: 		

Oscar II:s pojkar skickades en efter en på
golfkurs till London för att kunna föra sig i

linde.domsten@telia.com
kjerstin.durietz@telia.com
lena.vilnersson@telia.com
jan.hansson@ncc.se
lars.r.dahlqvist@telia.com
bhl.domsten@telia.com
www.domsten.nu/sodra

Årsmöte

Gråläge

Söndagen den 23 juni 2013 klockan15.00 Medtag kaffekorgen.
Föreningen bjuder på tårta.

Aktiviteter

Fotot från 1898 visar Ebba
Wachtmeister som växte upp på
Kulla Gunnarstorp för att senare
bosätta sig på Kristinelund.

Flygfotot från 1944 visar det ännu skogfria dynlandskapet mellan Domsten och
Gråläge. Tallskogen planterades först efter andra världskriget.
medel. Man peggar upp bollen på en näve
sand och slår i väg den mot hål som grävs i
marken, som följaktligen helst ska bestå av
lättgrävt material. Minst antal slag vinner.
Den kala strandheden mellan Domsten och
Gråläge var idealisk. Där talldungen nu ligger fanns ett böljande dynlandskap som delvis var täckt av gräs och ljung.
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de kretsar som på den tiden regerade golfbanorna. Prins Sigvard blev så småningom
klubbmästare i Viken, prins Bertil blev den
bäste spelaren av pojkarna, och även prins
Gustaf Adolf, sedemera Kung Gustav VI,
hade en bra sving. Hans hustru, prinsessan
Margareta, eldsjälen bakom Sofiero, hade
som engelska lärt sig spelet och blev svensk

dam-mästare. Ferierna tillbringades på
Sofiero och sommargolfen spelades alltså i
Viken. Och Gråläge.
Man kan förmoda att prinsessan Margareta
träffade Ebba Wachtmeister på Kristinelund. Deras liv hade vissa likheter. Båda dog
unga. Ebbas död lär ha fyllt hennes make
med sådan sorg att han senare aldrig nämnde något över huvud taget om deras gemensamma upplevelser. Möjligen kan detta ha
bidragit till att Gråläge som spelplats för
golf glömdes bort.
Boken ”Golfbanan i Viken” kan lånas på
biblioteken i Viken och Helsingborg. Boken
är i stort sett slutsåld men enstaka exemplar
kan finnas kvar att köpa på Killbergs i
Helsingborg, bokhandeln i Höganäs eller
av undertecknad.
Anders Engström

Text och bild av Gullan Gregoriusson

Kungligt golfspel i Gråläge

Under sommaren ordnas ett antal grillkvällar
Separata kallelser kommer i er brevlåda
när vädret verkar stabilt.
Räkfesten kommer som vanligt i oktober och
Soppsuccén från 2013 kommer i januari
eller februari 2014. Separata kallelser kommer.

Medlemsantal

Vi har 66 hushåll som medlemmar. 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.

Vid förra årsmötet regnade det rejält så istället för att bli blöta och svårt att hålla
ordning på papperen, upplät familjen Linde sitt magnifika garage får oss alla.

Ibland undrar jag om min mormor hade
någon baddräkt? Hon var född 1855 i Viken
och där hade hon ju nära till de salta böljorna. Men hur var hon klädd i badet? Frågan
är befogad eftersom jag minns ett formulär
som Nordiska Museet skickade ut 1950, där
man skulle berätta om sin första baddräkt.
Det förvånande var att så många svarade att
de inte alls hade haft någon baddräkt. De
hade gått ut i vattnet i sin underklänning
eller så stod en väninna och höll upp ett
lakan bakom vilket doppet kunde intas.
Vår första svenska baddräkt fick sin inspiration från England. Där hade på 1850-talet
etablerats mondäna badorter i de gamla fiskelägena. Ett tidigt engelskt namn för
denna baddräkt var ”swimsuit” för simning
ingick i badortsläkarnas föreskrifter. Denna
första simkostym syddes upp i prickig flanell för damerna men något särskilt skydd
för alla nyfikna på stranden var inte dessa
särkar, för när det blåste upp visades både
bröst och bakdelar. Då fick damerna även
byxor och de kallades ”bloomers” för den
som designade den nya kostymen hette
Amelia Jenks Bloomers. Under en voluminös badklänning var puffbyxor fast förankrade både i midja och nere vid anklarna. Jag
har försökt föreställa mig hur en sådan dam
kunde ha sett ut och gjorde en teckning.
Kanske en modig badgästsdam i Domsten
simmade omkring i sådana volanger.
De engelska gentlemännen vägrade i det
längsta att klä på sig i badet men anständighetskravet segrade och herrarna fick knälånga kalsongliknande flanellbyxor som
hölls uppe med knytband i midjan. Men de
där banden måste ha varit av dålig kvalitet
för byxorna gled bort i vågorna. Simmarna
måste gå i land i Adamkostymen. Men även
herrarna fick så småningom en designad
baddräkt. Det ser vi på alla badbilderna från
Mölle 1910, då alla hade knälånga randiga
baddräkter med små korta ärmar.
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Kvalitén på Jollekurserna höjdes ytterligare med den nyinköpta RIB-båten.
Våra investeringar i ungdomsverksamheten kommer att prioriteras även i fortsättningen.

Årsmöte

29 augusti 2013 i Havsbris kl. 19.00

Vindmätaren med givare längst ut på piren kommer att kopplas in på ”nätet” så att alla som
vill kan kolla hur mycket det blåser genom att gå in på hemsidan: www.domstensbatklubb.se

Aktiviteter

En stor händelse det gångna året var invigningen av Naturreservatet Grollegrund.
Detta gör att vi i båtklubben ännu mer måste fokusera på miljöförbättringar i hamnen.
För samtliga småbåtshamnar i Sverige så gäller det att innan december 2015 se till att
utsläpp från bland annat båtbottentvätt ligger under vissa fastställda gränser.
I båtklubben ser vi huvudsakligen positivt på dessa krav även om det kommer att krävas
stora insatser från våra medlemmar både vad gäller investeringar och ideellt arbete.
Foto: Göran Artman

Vad händer 2013
• Söndagen den 21/4 sjösättning. En högtidsdag i klubben.
• Onsdagen den 1/5 Hamnstädning på förmiddagen, därefter bjuds det på lunch 		
och direkt därefter håller vi årsmöte.
• Sveriges nationaldag torsdagen den 6/6 tänkte vi fira i Hornbaek. Mer info kommer.
• Jollekurser i vanlig omfattning.
• 4-Timmars segling lördagen den 31/8

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
Teaterombud Gunilla Frohagen
926 49
Löpande under året håller DIK också i olika arrangemang för
att skapa gemenskap och trevligt umgänge, t ex grillaftnar,
vinprovning, herr- och dammiddagar, pingis, luciaﬁrande,
matlagning och temakvällar.
GLÖM INTE att du kan köpa teaterbiljetter till starkt reducerade priser genom Gunilla Frohagen. Beställ och hämta
hos Gunilla på Bygatan 61 – enkelt och smidigt för alla oss i
Domsten och Gråläge.

Nät till Strandvolleyboll

Båtklubben kommer att satsar mycket pengar på hamnmiljön fram till 2015

Finns att låna för medlem - Kontakta kiosken

Från april 2015 blir det förbjudet att
släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.
Förbudet gäller alla fritidsbåtar,
förutom de som är k-märkta.
Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Tennisbanorna

Detta innebär för klubbens del att vi måste
göra stora investeringar i sugtömningstation och spolplatta. Totalt talar vi om miljonbelopp.
Båtarna spolas med högtryckstvätt och

färskvatten. Inbyggt i spolplattan finns en
pump, som efter tvätten pumpar ut vattnet i
en filteranläggning. Efter att vattnet runnit
igenom anläggningen skickas det renade
vattnet ut i hamnen medan färgrester och
smuts stannar i filtren.
Investeringarna kommar att bli de största
som klubben någonsin gjort sedan man
köpte hamnen av Helsingborgs stad.
Den här satsningen ligger helt i linje med
klubbens ambitioner att få en bra miljö och
kunna erbjuda ett snyggt hamnområde för
klubbmedlemmar, gästbåtar och badgäster.
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Jollesektionen
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Exempel på
en sugtömningsstation,
som gör det
möjligt att
pumpa över
toalettavfall
från båtarnas
septitankar.

Göran Artman 0708-235327
Bo Tillberg
12 97 63
Greger Admarker
948 40
Thomas Lööb
13 11 31
Christer Eriksson 20 22 11
Bent Kaad
20 53 06
Pelle Veimenhög
933 76
Gustaf Johnson
910 72

910 22

Tennistider för utomhusspel på Domstensbanorna bokas på
anslagstavlan vid banorna genom uppklistring av tennisbongar till följande priser:
DIK-medlem Vuxna/Juniorer
25:-/timme
Övriga
Vuxna/Juniorer
50:-/timme

Tennisskola vecka 27 - 30, måndagar - fredagar
För mer information kontakta Simon Österling:
simon_osterling@hotmail.com
eller 0735 41 65 25

Tennisbongar köps hos: Christians Kiosk

910 22

Vill du vara med och bilda en ny matlagningskurs?

m
40

Ralph Paulsson
911 99
Boel Paulsson Rosenqvist
946 70
Ann-Mari Svedin
928 82
Erik Gustafsson
0705 67 20 13
Ulrika Görefält
914 01, 0708 27 05 53
Camilla Swedin
0730 65 65 51

ca

Året som gått

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
		
		

Jolleinstruktörerna Gustav Forne Admarker och Isak
Friis-Jespersen på väg att hjälpa några nybörjare i jollesegling.Bilden är tagen av Leif Samuelsson, Gråläge.
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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 samarbete med övriga föreningar i Domstens by för att på bästa
sätt ta tillvara olika intressen och önskemål.
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Här planeras 8
friliggande villor
Illustrationsplan
över planområde,
framtagen av
stadsbyggnadsförvaltningen i
Helsingborg.

Ungefärligt läge för
nuvarande vändzon och
lekplats är markerat med rött.
Enligt förslaget till planändringen så kommer nuvarande transformatorstation med tillhörande byggnader att rivas och på den tomten bildas två nya
fastigheter. Ytterligare två nya fastigheter bildas på idag oanvända ytor väster respektive öster om nuvarande vändzon fram till och med gungorna på
lekplatsen. Den förlängda Lärkstigens nya södra vändzon placeras direkt
söder om nuvarande lekplats. På den norra delen av ”idrottsplatsen” bildas
fyra nya fastigheter. Lekplatsen måste därmed flyttas och drygt en fjärdedel
av ”idrottsplatsen” blir tomter.
Förslaget är åtta fribyggartomter med friliggande villor i två plan på tomtstorlekar mellan 760-895 kvm. Villorna föreslås placerade med gavlarna
mot gatan för att skapa siktlinjer inifrån området och ut mot det vackra
jordbrukslandskapet. Resten av den befintliga ”idrottsplatsen”, alltså nästan tre fjärdedelar, bevaras och föreslås som parkområde med bollplaner,
lekplats och större grönytor för gemensam samling och arrangemang.
Tennisbanorna ligger därmed kvar.
Ny lekplats och ny fotbollsplan kommer att anläggas och förhoppningsvis
då i bättre och mer ändamålsenligt utförande. Belysning av promenadstråket som förbinder Fågelsången med Lärkstigen och någon form av scen
med elanslutning borde också kunna bli verklighet. Per-Inge Krafman

DIK spelar innebandy i Hittarpshallen
Varje lördag kl 16.00-17.00 spelas innebandy i Hittarpshallen. Deltagarna
är både vältränade yngre förmågor och konditionstörstande medelålders
män. Matcherna är allt som oftast hårda (men justa) och jämna och ingen
tröja är torr efter avslutat spelpass.
Är du intresserad, kontakta Erik Gustafsson, mobil 0705-672013.

Nuvarande kurs består av 10 medlemmar, som träffats 3 – 4
ggr/år. Nu finns det ett intresse för en ny kurs. Max 10 pers.

Klubbens hemsida:
www.domstensbatklubb.se

Är du också
intresserad?
Ring
Ann-Mari
Svedin
042-928 82

Från vänster:
Lars Rönnqvist, Stefan Grudéus, Håkan Wernersson
(svart tröja i mitten) och Axel Johnsson (närmast i blå tröja)
följer med spänning bollbanan.
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Föreningen har till uppgift att tillvarata och främja Domstens och Gråläges intressen
samt att i övrigt söka höja trevnaden i byn. Föreningen är helt opolitisk.

Ordförande Björn H:son Linde 0725 26 14 15,92267 bhl.domsten@telia.com
Vice ordf.
Per-Inge Krafman
13 20 60 per-inge@krafman.se
Sekreterare Jan Persson		
911 41 jan.persson@se.ibm.com
Kassör
Elisabeth Malm-Butke
924 16 e.malm-butke@swipnet.se
Ledamöter Lotta Edenhammar
13 08 00 lotta.edenhammar@cikado.se
		
Magnus Eriksson
944 44 magnus.eriksson@gartner.com
		
Anders Engström
0705 53 54 89 anders.noni@bredband.net
Suppleanter Daniel Ahlberg		
0727 14 13 78 daniel@domsten.com
		
Joakim Gustafsson
0732 32 80 55 joakim@brilink.se
Valberedning Ingalisa Philip (sammankallande), Gustaf Johnson , Nils Högberg

Bli medlem i Byföreningen
Medlemsavgift endast 200 kr.
Som medlem kan du hyra Havsbris
via vår hemsida domsten.nu

Verksamhetsberättelsen har i vanlig ordning delats ut till alla invånare i byn och finns även
att läsa på vår hemsida domsten.nu så därför finns den inte med i årets upplaga.

Information

Byföreningen ger årligen ut denna informationsskrift "Vi på Domsten och Gråläge".
Aktuell information om kulturaktiviter, myndighetskontakter och annat av intresse för
invånarna sker genom utdelning i brevlådor samt på vår hemsida.
Vi vill gärna att du skickar in din e-postadress till oss via domsten.nu eller vår e-postadress
info@domsten.nu. Med ett frivilligt register kan vi på sikt enkelt och snabbt sprida viktig
information till byinvånarna.

TACK! Styrelsen vill varmt tacka alla medlemmar som på olika sätt hjälpt till att göra sam-

hället trevligt för oss alla som bor här.

Tanken är att spårvägen huvudsakligen dras
utmed väg 111 och planen är nu att kunna ta
den i bruk 2022. Att det beräknas ta så lång
tid beror bland annat på att dragningen inne
i Helsingborg är komplicerad med de branta
backarna mellan landborgen och de lågt liggande centrala delarna.
Av den presentation som konsultföretaget
SWECO gav i Helsingborgs stadsbibliotek i
november framgick att linjen mellan
Helsingborg och Höganäs främst ska ses
som en snabbförbindelse med ganska få
stopp mellan ändhållplatserna. Resan planeras att ta max 37 minuter, samma som
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med dagens direktbussar. Det innebär
atDomsten antagligen bara får hållplats vid
norra infarten, vilken alltså kommer väl till
pass för grålägeborna och boende i den
norra änden av byn, medan övriga, liksom
boende i Hittarp, Maria och andra platser,
får räkna med lokalbussar av liknande typ
som idag. Som skäl angavs att en spårvägslinje med reducerad hastighet genom byn
skulle öka restiden så mycket att själva idén
med spårvägslinjen skulle falla.
Många hade tagit sig till biblioteket för att
lyssna och bland kommentarerna märktes
bilförespråkare som menade att spårbunden trafik är passé eftersom vi undan för
undan får allt fler elbilar, vilket skulle ta
udden av miljöargumentet. På detta svarade konsulter och politiker att den allt tätare
biltrafiken kommer att kräva att antalet fordon minskar på vägarna och att spårvägen
med sin förmåga att svälja ett stort antal
passagerare är den bästa lösningen. De
pekade på en rad europeiska städer som
lyckats med detta tack vare sina nybyggda
spårvägar.

Havsbris ägs gemensamt av en stiftelse
be
stående av Domstens Byförening,
Domstens Idrottsklubb och Domstens
Båtklubb. Två styrelse
medlemmar från
varje förening utgör Havsbris styrelse och
de olika uppdragen alternerar inom styrelsen. Ledamöterna väljes av respektive förening för två år i taget.
Uthyrning och skötselregler för Havsbris
beslutas av styrelsen och beskrivs nedan.

Stiftelsens styrelse
Lokalen har under året använts av föreningarna 65 gånger och av seglarskolan i
hela juli.
Kostnaderna för drift och underhåll under
2012 uppgick till 98 579 kronor.
Årets intäkterna blev totalt 45 100 kronor
genom uthyrning 50 gånger till privata
fester och företag,
Årets investering var en projektor.

Uthyrning

Verksamhetsberättelsen

Snabbspårväg mellan Helsingborg
och Höganäs via Domsten Norra.
Trafiken på väg 111 växer snabbt och
sedan flera år funderar politiker och
tjänstemän i Helsingborg och
Höganäs hur man ska kunna lösa
problemen. Två utredningar indikerar att det är en snabbspårväg som
är svaret.

Stiftelsen Havsbris huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta huset. Havsbris skall stå
till förfogande för Domstens Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsklubb
för deras årsmöten, styrelsemöten och övrig föreningsverksamhet samt som samlingslokal
för medlemmarna i respektive förening.

Havsbris – lokalen

Styrelsen 2012 - 2013

Styrelsen från vänster:
Daniel Ahlberg, Anders Engström,
Jan Persson, Lotta Edenhammar,
Björn H:son Linde, Elisabeth MalmButke, Per-Inge Kraftman, Magnus
Eriksson och Joakim Gustafsson

Stiftelsen Havsbris

Man kan spekulera i vilka ytterligare konsekvenser en spårväg skulle få för oss i
Domsten och Gråläge. Förutom att ökningen av buller och avgaser från väg 111 skulle
bromsas upp får man väl tänka sig att en
hållplats vid Domsten norra kanske skulle
kräva att en asfalterad trottoar byggs
åtminstone på den ena sidan av Bygatan så
att det blir möjligt att ta sig till fots till spårvagnen i snö och slask. För Gråläges del, om
spåren skulle dras väster om väg 111, kanske det skulle krävas en ny infart utmed
cykelvägen från Bygatan, om man inte ska
tvingas korsa både spårväg och cykelväg
varje gång man ska ut på 111:an.
Om du vill läsa mer om planerna, gå in på
www.helsingborg.se/sparvagn. Där framgår också vart man kan vända sig med frågor
och synpunkter.

Anders Engström

Foto: Annie Anderberg

Domstens Byförening

• 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
midsommarafton.
• Du bokar genom att skicka in en
bokningsansökan via webbplatsen. När
bokningen är gjord får du bekräftelse via
e-mail.
• För ungdomar under 20 år är antalet
gäster begränsat till 30 st, dessutom
krävs att föräldrar övervakar festen.
• Lokalen lämnas välstädad senast kl.
11.00 påföljande dag, se sep. städprogram som ﬁnns i Havsbris och på
www.domsten.nu
• Partytält får ej sättas utanför byggnaden.

• Uppkomna skador och försvunnen köks
utrustning ersättes av hyresansvarig.
• 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 plusgiro
59 9118-7 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 dubbelbokningar, 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.

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
Ralph Paulsson
911 99
Stugvärdar
Elisabeth Malm-Butke
924 16
Anita Linde
0725 44 22 67, 922 67

Priser
(HYRA PER GÅNG, DAG ELLER KVÄLL)
Vardagar Måndag – Torsdag
500:Söndagar/helgdagar
600:Fredag och lördag/dag före helgdag 1200:Barnkalas (gäller ej fre- och lördag) 300:Företag
2000:-

DÖRRKOD/STÄDREGLER FINNS HOS:
Björn H.Son Linde, DBF
Gröna Gång 11 0725 26 14 15, 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
Vid frågor – vänd dig till stugvärdarna
Elisabeth Malm-Butke eller Anita Linde

Nyheter i Havsbris
Under våren 2012 satte Telia upp en
trådlös bredbandsinstallation i hamnen, en så kallad Homerun lösning.
Detta har gjort det möjligt för alla gäster och besökare i hamnen att ansluta
sig via WiFi mot en kostnad och på så
sätt nå lnternet, e-post m.m.

Nu har även Havsbris bredband
som kan användas vid alla typer av aktiviteter inne i lokalerna. Det går att ansluta via
WiFi eller via nätverkskabel och lösenord
till detta erhålls vid varje hyrestillfälle. Våra
klubbar och föreningar får nu möjlighet att

utöka sina aktiviteter med hjälp av Internet
m.m. Så fram med tänkarmössan för är det
något som behövs så är det utveckling av
t.ex. alla ungdomsaktiviteter i byn!

Ett annat mycket välkommet tillskott
i Havsbris är att det monterats upp en bildprojektor av senaste modell samt en större
filmduk i lokalen. Denna kan användas på
en mängd olika sätt och nu är det möjligt för
exempelvis seglarskolan att vid dåligt väder
visa t.ex. seglingsfilmer och livesändningar
via det nya bredbandet på en stor filmduk
inne i Havsbris. Det innebär såklart att övri-

ga klubbar och föreningar i byn får möjlighet
att utveckla sina aktiviteter i Havsbris.
Projektorn ansluter man till via WiFi eller
via kabel, VGA eller HDMI och ytterligare
instruktioner kommer finnas tillhands när
man hyr eller använder Havsbris. Detta är
ett tillskott som kommer göra Havsbris mer
intressant att använda sig utav. Företag som
vill ha en mindre sittning, konferens eller
dyl. har nu möjlighet att hyra en mer komplett lokal och förhoppningsvis kommer
Domstens alla företagare ta chansen att
utnyttja Havsbris invid vår fina hamn.
Daniel Ahlberg
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Byarnas invånarregister i januar 2013
Backstugevägen
1
4

Rentner, Lars, Monica
Richert Erik, Klint Anna

Barkvägen
1
1B
3
5
7
9
13

Thene, Claes
Wernersson Håkan
Rosenlind Maria
Gustavsson, Per
Pläder-Gustavsson, Eva
Hedberg, Torbjörn
Kristiansen, Elsebeth
Lindström, Tord, Christina
Månsson, Margareta
Sewring, Sven

Berghemsvägen
1
2
4

Paulsson, Thomas, Birgitta
Ekman, Claes
Frost, Ingvar

Bokliden
1

Olsson, Klas, Malin

Briggvägen
1
2
3
4A
4B
6
8
9

Wittrup, Lennart, Harriet
Palmér, Görel
Svensson, Johnny, Christina
Wester, Björn
Malmgren, Anna
Roxlin, Per, Louise
Nöjdh, Thomas, Camilla
Gunnarsdotter, Gunilla
Persson, Arne, Britt

Bygatan
1
4

Montessoriskolan
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
19 Andersson, Krister
Nilsson, Marie
20 Berg, Christer, Alice
21		
22 Andersson, Tommy, Elisabeth
23 Schubert, Thomas
24 Janén, Jan
Klingborg, Kerstin
25 Lindvall, Per, Pauline
26 Andersson, Margareta
27 Rydegård, Lars
28 Modinius, Nisse, Pia
Andersson, Jörn, Berit
29 Hallberg, Magnus, Ingrid
30 Ekberg, Peter
Jönsson, Erika
31
32 Ekberg, Kjell, Marianne
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33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
46B
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70A
70B
71
72
73A
73B
74A
74B
74C
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
89
91

Ahlström, Björn, Erik
Ekberg, Kjell, Marianne
Henriksson & Son
O'Connor, Diarmuid, Bodil
Ribberfors, Samuel, Rosita
Håkansson, Gunnar, Lil
Nordström, Bertil, Birgitta
Nilsson, Lennart, Agneta
Dieroff, Günter, Ulrika
Wallander, Anders, Gunilla
Ekstrand, Suzanne
Halling, Mikael, Ann-Louise
Wittrup, Bengt, Ulla
Hansén, Adolf
Pallin, Håkan, Gunilla
Krafman, Per-Inge, Eva
Andersson, Patrik
Jönsson, Stefan
Nilsson, Ingbritt
Nilsson, Lars
Rössel, Bodil
Friman, Lars, Agneta
Eliasson, Rutger
Frost, Karin
Little-Smith, Vally
Hörberg, Anders, Ella-Britt
Boström, Bengt, Irmili
Nilzon, Anders, Madeleine
Nilsson, Rickard, Maria
Håkansson, Rickard, Cecilia
Frohagen, Christer, Gunilla
Berggren, Jan, Monika
Lannér, Magnus, Åsa
Rundberg, Margit
Malmström, Anders, Susanne
Gustafsson, Erik, Camilla
Laurin, Jan, Lena
Kulle, Mikael
Löfgren, Camilla
Lindén, Åke
Görefält, Markus, Ulrika
Otterheim-Hjalmarsson, Anita
Hjelström, Anders, Karin
Hjelström, Tomas, Anja
Swarttouw, Henk, Sarah
Witting, Claes, Birgitta
Witting, Berit
Rydberg, Christer, Camilla
Stendahl, Sonja
Lindersson, Per, Charlotta
Hagman, Bertil, Margareta
Lundqvist, Pär, Eva
Håkansson, Mats, Madeleine
Kann, Birgitta
Poppe, Gunilla
Grkovic, Rade, Soka
Bernhold, Mats
Gullmo, Eva
Ohlander, Johan, Elisabeth
Hallén, Jan
Schmidt, Bo
Henriksson, Hans-Åke, Annika
Wachtmeister, Charlotte
Maak, Jan-Olof
Ohlander, Christer, Gunnel

Fregattvägen

4
5
6
7

Herﬁndal Geir, Lindberg Pia
Remahl, Chris, Gun
Björkman, Ulf, Catarina

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
12 Bennsten, Anders, Sofie

Fågelsången
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

Halmén, Mats, Lisbeth
Halmén, Gurli
Lindström, Bodil, Björn
Christoffersson, Björn, Christel
Nordbäck, Tomas
Hallbeck, Bo, Helena
Eneroth, Bo, Margita
Öhlin, Lars, Catja
Påhlsson, Lars
Balsberg, Anna-Maj
Nyberg, Sven Ingvar, Lisbeth
Axelsson, Inga, Bengt
Nilsson, Hans, Margareth
Brantevik, Åsa, Kjell
Ahrenkiel, Hanna
Elofsson, Mattias
Eriksson, Magnus, Lena
Langner, Christine, Jonas
Rönnqvist, Lars, Lena
Arnekull, Henrik, Petra
Tengblad, Carl-Henric, Anne
Admarker, Greger
Forne, Kerstin
Holmgren, Gregor, Lena
Wennmo, Carsten
Wallin, Birgitta
Johnsson, Bengt
Nobel, Jan, Åsa
Bergström, Jonas, Cecilia
Buhl Christiansen, Niels
Tracey, Jane
Göransson, Mats, Ann
Persson, Krister, Barbro

Gnetarödsvägen
2
4
6
8
10
12
14

Gustavsson, Folke
Persson, Ingegärd
Jönsson, Karl-Erik
Olsson, Birgitta
Johansson, Kerstin
Tengblad, Lena
Pedersen, Svend, Karen

Gröna Gång
1
3
4
5
6

7
8
9
11
13

Lideﬂo, Ingvar, Inga-Lisa
Hejzlar, Jan, Aleksandra
Jansson, Ralph
Andersson, Karl-Gustav, Annika
Ekblad, Tom
Bergman, Ingegärd
Kullmar, Bengt
Engman, Marcus, Lena
Hugo-Persson, Mats
Linde, Björn, Anita
Nessling, Percy
Du Rietz, Kjerstin

15
17

Anderberg, Kerstin, Björn
Ohlsson, Karin
Ohlsson, Tomas, Ludmila

Göran Wittings väg
1
3

Hagman, Bertil, Margareta		

Lärkstigen
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5
6

Ljungnér, Bengt, Gunilla
Hessler, Jonas, Marie
Larsson, Maud, Per-Anders
Mauritzon, Per, Inger
Hrabaciko, Christian, Gitana
Stridsberg, Nils, Christel
Krafman, Per-Inge, Eva
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 Silfverberg, Hans, Lisbeth
15 Liljeberg, Nils, Maria
16 Tillquist, Göran
Segreland, Monika
17		
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
2
3
4

Nilsson, Ulf, Monica
Jönsson, Bert
Olverling, Otto
Svenningsson, Carl-Magnus, Catharina

Norra stranden
6
8
10
14
16

Åberg, Eva
Claranius, ?, ?
Bergers, Ulf
Gustafsson, Per-Olof
Svedenstedt, Lotti
Wendt, Wilhelm, Mette

Peter Svenssons väg
1
2
3
4
5

Otto, Wilhelm
Jansson-Otto, Kerstin

Persson, Mats, Carina
Malm, Sonia, Elisabeth
Jönsson, Henrik, Nina

Petter Jönssons väg
1
3
4
5
6
7

Bynke, Torsten, Eva
Ahlklo, Mats, Carina
Andersson, Ingrid
Philip, Thomas, Ingalisa
Persson, Jan, Marie
Philip, Thomas, Ingalisa

8

Henriksson, Ingvar
Boroviec, Anna

Seglarevägen
2
3
4
5
6
8
10

Artman, Anders
Von Heidenstam, Carl, Catharina
Abdon, Rolf, Anna
Elfberg, Rolf, Camilla
Heijne, Elsa
Sjöström, Hans, Kerstin
Malmberg, Göran

Stejlebacken
1
2
3
4
6

Håkansson, Per-Åke, Gerd
Collin, Märta
Wallenberg, Gunn
Stendahl, Kjell, Annika
Håkansson, Per-Åke, Gerd

Sundsvägen
1
2
5
6
7
8

Lundblad, Anders, Ida
Frankki, Sören, Kerstin
Collbring, Boris, Gun
Perack, Günther, Helena
Dahlqvist, Lars
Vilnersson, Lena
Fredriksson, Tommy, Karin

Södra stranden
1
4
6
8
14
16
18
24
30
32
34
36
38

Swedin, Jan
Blomstersjö Swedin, Camilla
Bornebusch, Åke, Karin
Svedin, Ann-Mari
Lundgren, Lars, Mats
Erjefält, Ingrid
Hansson, Jan, Ingegerd
Håkansson, Ulf
Qvarfordt, Peter, Inger
Axelsson, Stefan
Nilsson, Ola
Sernevi, Marianne
Rundqvist, Jan, Brita
Ekman, Peter, Ulla
Artman, Göran, Susanne
Lindell, Gert, Maria

Tuves väg
4
5
6
7
8

11
13
14
15
16
17
18

Rindmo, Caj, Zassa
Ter Schiphorst, Claes, Kristina
Jepsson, Olle
Lindgren, Hans, Charlotte
Jursic, Dennis
Wanninger, Charlotte
Hagman, Bertil, Margareta
Arnstein-Peters, Marie
Sjöberg-Johnson, Ann-Sofi
Johnson, Gustaf
Bæckström, Anita
Ståhlberg, Monica
Moberg, Christina
Rabow, Ingegerd, Lennart
Nielsen, Niklas, Karin
Gustafsson, Joakim
Johansson, Lisbeth

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
19
22
24
26

Scheike, Morten, Charlott
Nyström, Mats, Mia
Olofsson, Peter, Lotta
Steen, Johan, Annika
Torenäs, Börje, Britt
Hesoun, Johan, Emilia
Jönsson, Bo, Anna-Lena
Fogelström, Per-Olof, Sylvia
Lindgren, Håkan, Susanne
Nyberg, Johan
Bengtsson, Patrik, Naiyana
Engstedt, Mikael, Barbro
Broström, Jerry
Wranning, Lena
Malmgren, Kay

Ålagränd
1
2
3
4
6
8

Rydén, Sven, Aina
Abdon, Rolf, Anna
Sjöberg, Anders
Meierkord, Gerhard, Birgitta
Gregoriusson, Gullan
Paulsson, Ralph
Edefell, Eva

Ängsliden
1
3
5

Artman, Tore
Thornell Marianne
Toth, Magnus
Edenhammar, Lotta
Månsson, Jonas, Helena

Grålägevägen
2
3
4
5
6

7
8A
8B
9A
9B
10
11
12
13A
13B
14
15
17
19
21A
21B
23
25

Kimming, Magnus, Katrin
Engström, Anders, Noni
Bonalumi, Thomas
Persson, Lennart, Iréne
Persson, Håkan
Reinhold Persson, Carina
Timischl, Peter, Mariette
Nederman, Jerker
Linde, Karin
Berntsson, Patrik, Susanne
Wanninger, Rickard, Cecilia
Andersson, Pär, Gunilla
Axelsson, Rut
Bengtsson, Ing-Britt
Andersson, Paul
Gustafsson, Anna
Månsson, Torgild, Birgitta
Winterkvist, Carina
Sönne, Lennart, Sonja
Samuelsson, Leif, Siw
Johansson, Bengt, Eva
Jeppesen, Cliff, Maria
Hedbrandh, Jan-Eric, Eva
Högberg, Nils, Ing-Marie
Andersson, Per, Mai
Höst, Ulf
Svenningsson, Elisabeth

Vipstigen
1
2

Elmfors, Rolf
Flink, Anita
Andersson, Jacob
Gunnarsson, Karin
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Minnessten på
Pestkyrkogården
Stenen kom på plats den 19/12 med
ingraverad text, enligt Karin Ohlssons
förslag. Den är levererad av Zaarstone
AB i Vilshult.
Stenen är enligt stenhuggare en mycket
vackert tecknad sten med fin färg som passar bra till minnessten, som är en så kallad
"Hallands gnejs"sten och väger c:a 4,5 ton
och texten är:
Minne över pestens offer i Domsten och
Gråläge som gravsattes här 1711 - 1712
Vi har också gjort, enligt överenskommelse
med Karin Ohlsson och Konrad Ek en slingrande gång från vägen ner till stenen. Denna
gång består av matjord som är utlagd och
jämnad så att naturen och gräset tar över
ytan på den så småningom.
När det gäller gallring och röjning av sly i
övrigt på naturområdet så skall det utföras
senare i vinter enligt stadsbyggnadsförvaltningen.

Postlådorna behöver uppdateras!
Undertecknad är ofta "postiljon" i byn. Vid
utdelandet av infolappar om aktiviteter i
Domsten kan man notera att brevlådestandarden är synnerligen skiftande.
Allt från snygga rader med likadana lådor
med tydliga namn och adresser (se bild) till
rena "misären".
Det finns lådor man knappt vill ta i med
tång. Dessa är så ingrodda med smuts och
alger att ursprungsfärgen knappt skymtas.
Av diskretion finns inga avskräckande
exempel på bild, men jag vet var de finns!

Snälla bybor - ni kan väl åtminstone tvätta
era lådor om ni inte vill kosta på en ny fräsch.
Namn och adress saknas alltför ofta, och ni
som av något skäl vill vara anonyma, kan väl
i alla fall ha adressen på lådan. Om inte annat
så för den stackars brevbäraren (och vikarier) som skall lägga i något där varje dag.
Låt oss tillsammans visa att vi kan åstadkomma detta "skönhetslyft" i Domsten och
Gråläge.
Anita Linde

Utdrag av mail från
Kennet Karlsson, Peab Anläggning AB

Midsommar på idrottsplatsen 2013
Se planer för
området på
sidan 9.
Idrottsplatsen

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!
Klockan 15.00 reser vi alla
Midsommarstången.
Sen blir det musik, dans och lekar
för både stora och små.

Hur många har observerat hastighetsändringen i byn?
Den 21 augusti 2012 ändrades högsta til�låtna hastighet i byn till 40 km i timmen.

Grollegrundets
Marina Naturreservat
invigdes 29/9 2012

Vi som bor längs Bygatan ser dagligen
domstensbor, som tydligen ännu inte
observerat eller struntar i ändringen.
Glöm inte att vi har en förskola med små
barn precis vid södra infarten till byn.
Detta borde alla respektera genom att
sänka farten.
Det kan vara ditt barn eller barnbarn som
råkar illa ut på grund av för hög hastighet.

Respektera därför fartbegränsningen
genom hela Domsten!
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2012 års befolkningsstatistik för byarna
blir inte klar förrän i slutet av mars.
Statistiken
från förra året
visade på en svag
ökning.
Det kan bli ännu
fler invånare de
närmsta åren om
nu alla nya
24 villor byggs.

Ålder 2010 2011 +/2
3
1
1-5
27
31
4
6
10
6 -4
7-9
27
28
1
10-12
31
27 -4
13-15
31
26 -5
16-19
52
54
2
20-64 355 357
2
65-79
115 123
8
80-w
29
29
0
Totalt		679 684
5

VALBORG MED 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.

BOKAFTON 11 NOVEMBER
ÖLPROVNING I HAVSBRIS
Missa inte ölprovningen i
Havsbris tillsammans med
Helsingborgs bryggeri
torsdagen 25 april.
Hans Nelson berättar om
ölet och dess historia.
Öl och tilltugg kommer att serveras.
Vi skickar ut en föranmälan i god tid.

INVIGNING AV MINNESSTENEN

på Pestkyrkogården söndagen 12 maj, förmiddag. En friluftsgudstjänst med vår präst
Eva Gullmo och med närvaro
av representanter från
Helsingborgs stad.
Medtag egen kaffekorg.
Kallelse skickas ut i god tid.

Bokafton som vanligt i Havsbris
måndagen 11 november.
Denna gång med Höganäs
Bokhandel. Christoffer Palmér
och Jutta Sarodnick-Krackhardt
berättar om de senaste nyheterna på
bokfronten. Vin och osttallrik
serveras till starkt reducerat pris.
Föranmälan kommer att sändas ut.

NU BLIR DET KRIS IGEN!

Till hösten kommer KRIS, Kriminellas
Revansch I Samhället,
tillbaks och informerar
om sitt arbete. De som
lyssnade förra gången ansåg
föredraget mycket
intressant och givande.
Tid och datum återkommer vi med.

Ny och mer överskådlig hemsida
Domsten.nu har fått ett nytt ansikte,
fräschare design och något enklare
navigering.
Hemsidan är i skrivande stund inte helt
genomarbetad, utan kommer att utvecklas
löpande under 2013. Det är Domstens
Byförening som underhåller och driver
domsten. nu. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att öka intresset, förbättra innehållet och kanske det viktigaste, se till att

sidan blir ett levande plattform för invånarna i Domsten och Gråläge.
För att göra hemsidan till något man gärna
återvänder till så är vi självklart mycket
intresserade av att få uppslag från invånarna i byarna på vad vi kan lägga in. Även historier, både från förr och nu är såklart uppskattade inlägg som tas emot med glädje.
För kontakt med arbetsgruppen e-posta
Daniel Ahlberg på daniel@domsten.com

Inbrotten ökar under våren - hösten
— se över låsen i dörrar och fönster!

Vid villainbrott är det mycket vanligt
att tjuven tar sig in i villan genom altandörren eller fönster på nedre plan.
Se därför över låsen i dörrar och fönster, för nu under våren och hösten ökar
antalet inbrott i bostäder.
Många tror att sommaren är högsäsong för inbrottstjuvarna, men så är det
inte – det är hösten och våren!
Polisen prioriterar bostadsinbrott
Hälften av alla bostadsinbrott i Sverige sker
i Skåne, Halland och Västra Götaland.
Att förebygga och klara upp fler inbrott är
prioriterad verksamhet för polisen, men för
att lösa fler brott krävs samverkan mellan
polisen liksom allmänhetens hjälp.

Tänk på vad du berättar i sociala medier
Det är så enkelt att på Twitter eller Facebook
skriva om semesterplaner eller annat som
visar när du inte ska vara hemma. Tänk till
en gång extra innan du lägger ut det!
– Många ser dina inlägg och det är inte bra
att du talar om att huset är tomt.

Tipsa polisen på 114 14

Många tror att polisen redan känner till misstänkta personer och mystiska bilar och det
gör vi, men vi behöver få in fler konkreta tips.
– Se över skyddet av den egna bostaden,
samverka med dina grannar och tipsa polisen om iakttagelser som kan sättas i samband med inbrott.
– Du kanske kan lämna just den pusselbit vi
saknar – ring 114 14
Sven Holgersson, Närpolischef

!

TIPS

Håll dig uppdaterad

Ett bra sätt att få information om vad som händer är att gå in på Polisens el. BRÅ:s hemsidor,
www.polisen.se eller www.bra.se
På deras sidor finns mycket att läsa om olika
brott och aktuella händelser.
Du kan även hjälpa till genom att vara uppmärksam och rapportera om misstänksamma personer och bilar i byarna till någon i
Grannsamverkan.
Namnen finns på www.domsten.nu

DU HUNDÄGARE!
BEKÄMPA
BROTTSLIGHETEN
– bjud din hund på nya dofter!
Förra året fick vi genom KRIS inblick i
hur inbrottstjuven tänker i samband
med inbrott. En erfarenhet är att misstanken att man kan bli upptäckt av en
hund verkar avskräckande.
I Domsten och Gråläge har vi gott om hundar, vilket alltså borde dämpa intresset hos
inbrottstjuvarna. Men för att det ska fungera måste hundarna visa upp sig också på
ställen där det normalt inte finns så många
hundar! Ett sätt att uppnå detta är att varje
gång du rastar hunden komplettera den traditionella rundan med en extra avstickare
in i byn. Det uppskattas inte bara av oss
bybor, utan kanske också av din hund som
möter nya dofter att sniffa på!
Anders Engström

Graﬁsk form: Bo Andersson • Tryck: NP-Tryck Helsingborg, 2013
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