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Tiden flyger iväg, vilket betyder att vi nu
är inne på 2017 och en ny utgåva av ”Vi
på Domsten och Gråläge”. Som vanligt
står Bo Andersson för huvuddelen av
arbetet med innehåll, layout och foto och
har gjort ett excellent arbete.
Året som gått rullade på med flera kulturaftnar. Bland annat ett dramatiserat föredrag med Henrik Vallentin, trädgårdsprogram, besök hos Vikentomater och inte
minst den populära bokaftonen. Vi startade också IT-Café Havsbris, som visade
sig mycket uppskattat. Det finns ett stort

Ungdomsfotbollen lever i Domsten

intresse hos byborna att lära sig mer om
IT, inte minst för att hänga med i den
digitala utvecklingen. Här vill jag tacka
alla i DBFs styrelse, som gör ett fantastiskt arbete med alla dessa aktiviteter.
Som vanligt får styrelsen in många önskemål
från byborna, vilket ofta innebär kontakter
med Stadsbyggnadsförvaltningen. Allt faller
inte i god jord, som till exempel frågan om
en flyttning av hundbadet. Det blev många
synpunkter i alla typer av medier. Sista ordet
är väl ännu inte sagt, men eventuella beslut i
frågan ligger nu hos staden.

Under året har Domsten blivit egen postort medan Gråläge fortfarande sorterar
under Viken. Fibernät har installerats och
standarden på Bygatan har höjts väsentligt med ny asfaltering, ytterligare busshållplatser och gångstig.
Mycket är gjort, men det finns säkert mer
som kan göras för att ytterligare öka trivseln och sammanhållningen i byarna. Ser
fram emot ännu ett intressant år med
många givande aktiviteter.
Hälsningar Björn

Varför skjuter man säl på Domstensrevet?
Det är en märkesvecka på revet utanför
Gråläge. Den 18 oktober räknar jag på
morgonen till 105 knubbsälar och två
havsörnar. Den 19:e kl 0945 ser jag bara
sex sälar. Var är de? Plötsligt, strax utanför
revet upptäcker jag sex tumlare intensivt
jagande i ytan samtidigt som vattnet flygbombas av havssulor så det stänker om
det. Skaror av vitfågel och skarv är framme och nappar åt sig av godbitarna. Jag
ser dem inte, men antagligen är det här
som också sälarna befinner sig för att
hugga in på det som antagligen är ett jättelikt sillstim. Den 20 oktober sitter fyra
havsörnar samtidigt på revet. Samma dag
räknar jag till 32 vakare och flöten till
ryssjor i revets omedelbara närhet.
Trenden från slutet av 1900-talet har varit
tydlig, fisken och dess predatorer har ökat
markant i vattnen här utanför och jag har
inte hört att fiskarna har klagat på svag
tillgång, tvärtom tycker jag mig se att fisket aldrig varit så intensivt.
Vintern 2015 sköt man knubbsäl på revet
vilket gjorde att jag ställde frågan ”varför”
till sälexperter, Länsstyrelse, Naturvårds2

verket och Statens Naturhistoriska Riksmuseum. Jag efterfrågade beslutsunderlag
och remissinstanser. Ingen kunde ge tydliga svar, utom att det var frågan om
”skyddsjakt”. Under påföljande vår placerades en sälkikare innanför revet med
information till allmänheten om knubbsälens liv. Hmm…
Så här går jakten till: Skyddsjägaren tar
sig iland på revet och skjuter mot sälhuvuden i vattnet, 100 – 150 m bort. Ett
säkert dödande skott kräver träff i sälens
hjärna som är stor som en knytnäve, djuret är intelligent som en hund. Vid ett
tillfälle 2015 avlossades åtta skott efter
vilka man bärgade fyra djur. Man förlorade alltså lika många. Bom? Skadeskjutning? Vid nästa tillfälle sköt jägaren
rakt in i den vinterlåga solen med vinden
från jägaren mot villebrådet, vilket ger
långa skjutavstånd. 2016 har hittills jakten
bedrivits med bättre professionalitet, men
kan naturligtvis inte räknas som jaktetiskt
OK eftersom det, bland andra betänkligheter, är praktiskt omöjligt att söka upp
skadeskjutna djur. Men innan man funde-

rar över jaktetiken bör man alltså ställa
frågan - varför skyddsjakt? Knubbsälen i
Gråläge ingår i den så kallade Anholtkolonin om 1.000 djur som ambulerar mellan Anholt, Hallands Väderö och Gråläge,
medan jaktkvoten endast ger möjlighet att
avliva några tiotal djur. Om man verkligen
vill decimera beståndet måste det rimligen handla om hundratals djur.
Av princip uppträder jag inte i sociala
medier, men har i skrivande stund uppmuntrat andra att ta upp frågan om
säljakten. Jag ser fram mot ett rakryggat
svar som håller jaktetiskt, biologiskt och
intellektuellt.
Anders Engström, Gråläge

Fler barn vill lära sig spela
fotboll i Domsten, men på en
annan nivå än det spel som
hittills har erbjudits. Både
barnen och föräldrarna finner
det alltför tävlingsinriktat
med täta träningstider och
matchspel på helger. Därför
tog några föräldrar initiativ
till att starta en ”fotbollsskola” i mer blygsam skala, men
på fasta tider en gång i veckan och under ledning av en
engagerad tränare.

Det började som ett samtal runt middagsbordet hemma hos nuvarande tränaren
Richard Alm och tidigare tränaren Patrick
Carlsson, båda boende i Domsten.
Richard och Patrik har båda barn i byn i
olika åldrar, som hade tröttnat på att de
inte hade något sammanhang att spela
fotboll i.
Fotbollslagen som erbjuds i närområdet
upplevs av en del barn som alltför tävlingsinriktade och i flera av lagen har
barnen spelat ihop i många år flera gånger
i veckan. Barnen och ungdomarna upplever att det blir ett alltför stort kliv från att
inte spela alls i lag till att börja spela flera
gånger i veckan och spela matcher på
helgerna. Det barnen efterfrågade var ett
enkelt sätt att spela fotboll på. Att träffas,
ha kul och att spela utan krav bara för att
det är så roligt och dessutom få instruktion i form av engagerade tränare.
Fotbollsplan fanns ju i Domsten, resonerade
killarna, varför kunde vi inte bara starta ett
lag och se vilka som ville vara med?
Sagt och gjort. En solig vårdag i april
samlades en blygsam skara för att lira boll.
Något som förvånande tränarna var att
det var både killar och tjejer som dök upp.
Förväntningarna låg kring att det mest
var bolltokiga killar som skulle dyka upp,
men faktum var att det var tjejerna som
var i majoritet. Åldrarna varierade från 8
till 13 år. Teknik, individuell utveckling,
glädje och mycket spel med bollen är det
som ligger i fokus. Richard Alm, tränare
för laget uttrycker det så här ”de flesta av
de här barnen har inte spelat fotboll organiserat och den utveckling jag ser när de
kommer igång och börjar spela och själv-

Från vänster: Axel Stendahl, Pelle Karlsson, Ebba Stendahl, Frida Lanner, hjälptränare Amanda
Pernald, Amelie Nilzon, tränare Richard Alm, Agnes Stendahl, Pelle Edenhammar, Selma Nielsen,
Rasmus Carlsson, Victor Krafman.

förtroendet växer, är otroligt fascinerande
att få uppleva på nära håll”.
Richard berättar vidare: ”känslan av att se
15-20 barn dyka upp på sina cyklar från
gatorna i närheten och med glädje kasta
sig in i spelet är belöning nog för mig”.
Richard fortsätter med att konstatera att
den stora behållningen för hans del är just
mötet med barnen. Som en bonus kommer det häftiga med att spontanidrotten
blomstrar. Trots att laget inte har något
riktigt namn eller är registrerat som klubb
ännu, har de två första sponsorerna redan
knutits till klubben. Richard tror att det
som attraherar sponsorer är just det faktum att det är spontan idrott utan tävling
som bedrivs samt att man attraherar en
grupp, som man inte annars når via den
traditionella klubbidrotten.
Framtiden för laget är ljus. Richard med
hjälp av duktiga ungdomstränare ställer
upp så länge intresse finns och just nu ser
intresset ut att hålla i sig. Sedan starten
har det blivit dubbelt så många spelare
och det känns som intresset växer. Vem
vet, kanske får Domsten på sikt sin alldeles egna fotbollsklubb i allsvenskan…
Domstens IF.
Lotta Edenhammar

Agnes Andersson i full aktivitet

Lite fakta:

Barnen träffas en gång per vecka, torsdagar
16.30-17.30 för träning. Alla barn mellan
8-13 år, som inte spelar organiserat i någon
annan klubb , är välkomna. Fotbollsträningen
är kostnadsfri för alla och ingår inte i DIKs
verksamhet. Barnen är försäkrade via sina
egna hemförsäkringar för eventuella skador
under träningen.

Pelle Karlsson och Pascal Nielsen dribblar
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Vacker men vresig
Den växer på strandängarna,
i trädgårdarna och ofta också
i städernas gatumiljöer, den
både älskade och hatade
rosen Rosa rugosa. Vresros
heter den på svenska och har
ett asiatiskt ursprung. Enligt
rosexperterna har den odlats
i Kina och Japan ända sedan
900-talet e Kr.
Vresrosen är en buskros med kraftigt
växtsätt och tättaggiga stammar. Har rynkiga blad och blommar från juni till september med enkla, mörkt rosa eller vita
blommor. Får stora tegelröda något tillplattade nypon, som är rika på C-vitamin.
Vresrosen skjuter rotskott och bildar så
småningom riktiga snår. Genom att den
också med fåglarnas hjälp sprider sina
fröer, breder den snabbt ut sig och trivs förträffligt i karga, salta och sandiga miljöer.
ANVÄNDBAR OCH NYTTIG
Vresrosen togs till Europa i slutet av
1700-talet och kom under mitten av
1800-talet att bli populär som prydnadsväxt i många trädgårdar. Rosens anspråkslösa krav på jordmån och egenskaper med
rotskott och snårbildning gjorde den även
attraktiv som sandbindare på sanddyner
och stränder. De stora, vitaminrika nyponen uppskattades också och användes till
gelér, marmelader och soppor.
STÄLLER TILL PROBLEM
På strandängarna i Domsten och Gråläge
liksom på många andra ställen längs
Sveriges kust, planterades vresrosen in
som sandbindare och blev på bara några
årtionden helt förvildad. Idag anses den
tyvärr som ett besvärligt ogräs och utgör
ett växande hot mot den känsliga inhemska floran och faunan. Man talar om en
invasiv art, en främmande art som inte
passar in i vårt ekosystem.
Den spanska skogssnigeln, mördarsnigeln, är ett annat exempel på en invasiv
art. Den upptäcktes för första gången
1975 strax utanför Helsingborg. Troligen
hade den följt med en växtimport och
hamnade på så sätt i vårt ekosystem, där
den helt saknade naturliga fiender. Snigeln
finns numera i hela södra och mellersta
Sverige och även på platser längs
Norrlandskusten och förorsakar stor
skada på nästan alla växter den kommer i
kontakt med.
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STRANDEROSION
Vresrosen har också ställt till problem
som en abrupt spärr för vågorna. Vågorna
gräver sig in under rosorna och sveper
med sig såväl sand som rosor och annan
vegetation ut i havet. Tas rosorna bort
kommer vågorna att röra sig lugnare och
föra med sig sand, som sedan bildar dyner
och mjuka övergångar till strandängarna.
En bred strand minskar skadorna vid
kraftiga stormar.
EN NY EU-FÖRORDNING
Den förste januari 2015 fastställdes en
EU-förordning, som förbinder medlemsstaterna att bekämpa de främmande arter,
som hotar den inhemska biologiska
mångfalden. På den lista som upprättades
inom EU finns de hundra mest besvärliga.
Tjugo återfinns i Helsingborg och bland
dem vresrosen.
Andra problematiska arter i våra trakter
är minken, den spanska skogssnigeln, jättebjörnlokan, parkslidet, jättebalsaminen,
robinian och sykomorlönnen.
ETT GRÖNSTRUKTURPROGRAM
För att stärka den lokala grönstrukturen och
biologiska mångfalden har Helsingborgs
stad upprättat ett grönstrukturprogram. I
programmet beskrivs bland annat problemen med de invasiva arterna och dess hot
mot den biologiska mångfalden.
För Domstens och Gråläges del innebär
det främst att stoppa den ohämmade
utbredningen av vresrosen och på sina
håll även parkslidet och få tillbaka strandängarna med sin ursprungliga flora och
fauna, men också att skapa förutsättningar för en naturlig stranderosion.
METODER
Är det en slaghacka eller är det djupgrävning och borttagning av alla rötter som
behövs, eller räcker det att man gräver
upp och vänder ner rötterna för att rå på
vresrosen? Helsingborgs stad har testat
olika metoder.

Att köra med en slaghacka ett par gånger
under växtsäsongen har visat sig ogynnsamt. Det får bara rosen att snabbt breda
ut sig med nya rotskott. Det mest effektiva sättet är nog att gräva upp hela
rotsystemen och rensa sanden, men det
kostar. Därför lutar det åt en metod där
man gräver upp och vänder ner rötterna
och sedan gör en rensning för att ta bort
de rotskott som överlevt. Man skapar en
”sandblotta”, något som förr var ett naturligt inslag på sandmarker. Det tar sedan inte lång tid för den naturliga floran
att etablera sig på ytan. Se bild till höger.
Att helt utrota vresrosen är nog omöjligt
och den strandansvariga i Helsingborg,
Elisabet Lindberg, kan tänka sig att behålla
vissa bestånd, men då under sträng uppsikt!
ARBETET I DOMSTEN OCH GRÅLÄGE
Sedan några år tillbaka klipps vissa partier av rosor och parkslide på strandängarna. Det sker vid två tillfällen under
växtsäsongen. Man började med slaghacka, men övergick så småningom till
en smidigare klippmaskin och handdrivna röjsågar. Arbetet görs främst för
att bibehålla promenadstråk och skapa
öppna ytor och siktlinjer, men räcker inte
för att utrota växterna. På utvalda områden kommer därför rötterna att grävas
upp och vändas ner, något som har gjorts
i Hittarp med lyckat resultat.
De på sina håll riktigt breda sandstränderna rensas sommartid från tång till
glädje för badgästerna. Tången, både den
som finns i vattnet och den som blåst upp
på land, hjälper emellertid till att binda
sanden och minska stranderosionen.
Från september till april sker därför ingen tångrensning, utan tången förs istället
upp till kanten av strandängen. Där bildar den en mjuk barriär, som vid kraftig
storm dras tillbaka till havs utan att skada
strandbrinken.
Se bild nedan.

Tångbarriär vid norra bryggan, som mildrar stranderosionen.

Sandblotta vid Hittarp, där det tidigare växt vresrosor.

SUNDSUTSIKT OCH SOLIGA SÄNKOR
Som badgäst, Skåneledsvandrare, joggare eller stillsam flanör längs stränderna
i Domsten och Gråläge möts du idag av
delvis helt igenväxta strandängar. Du har
svårt att hitta vägen ner till badstranden,
vandringsstråken växer igen och manshöga rosor skymmer ibland helt sundsutsikten. Se nedanstående bild.
Vresrosorna måste, trots sin skönhet, hållas
tillbaka och i många fall helt tas bort, så att
växter som strandråg, trift och gåsört åter
kan få breda ut sig över strandängarna och
runt sandiga sänkor, naturligt skapade genom vågornas och tångens rörelser.
Faktainsamling och text: Karin Ohlsson

Vilda blommor på strandheden

På vilda blommornas dag
arrangerade Helsingborgs
Naturskyddsförening en
spännande vandring på
heden mellan Domsten och
Gråläge. Kunnig guide om
vår unika flora var botanikern
Jan-Erik Hederås.

Jan-Erik Hederås berättade bland annat att den inplanterade vresrosen håller på att ta över
hela den vackra, unika kustheden. Vi borde se till att få tillbaks strandrågen i stället eftersom
den binder sanden minst lika bra som vresrosen. Strandrågen hör naturlig hemma här.
I mitten av juni samlades under ledning av
botaniker Jan-Erik Hederås ett fyrtiotal
entusiaster för att vandra över kustheden
och lära sig mer om de unika växter som
finns. Under promenaden tog han upp
plantor, beskrev något karaktäristiskt och
talade om arternas namn. Han talade om
skillnaden mellan svart- och rödtall, visade
bland annat på gul fetknopp, gulblommig
videört, ältranunkel, strandkål m. fl.

Några av deltagarna var kunniga och ville
gärna att han visade någon sällsynt växt.
På ett speciellt ställe, fick vi veta, växer en
unik art, jättefräken.
Jättefräken finns endast på tre ställen i
Sverige. Längs kusten vid Ålabodarna,
på Ven och här på vår kusthed.
Jan-Erik Hederås var lite besviken på
sommarvädret. Det hade varit för torrt.
Därför fanns inte så många blommor.

En formgivare i vår by. Stig Lindberg 100 år
Gullan Gregoriusson berättar här om sin vän, som tillbringade nästan 25 somrar i Domsten.
"Stig var som lyckligast här" sade hans son i en TV- intervju i höstas. Stig planerade i god tid
för sin pensionärstid. Han skulle bli domstenare året runt i sin vackra gård på norr, men det
blev inte så beroende på tvist med grannen.
Många konstintresserade känner säkert
till att han som keramiker var världsberömd. Att han ritade underbara textilier i
svensk folkviseton och illustrerade geniala
barnböcker. Att han som skönande hade
en ovanlig teknologisk begåvning för han
formgav både en transistorradio och två
teveapparater. Till hans globala berömmelse hörde beställning av ett omslagspapper till ett varuhus i Tokyo. Trots sina
framgångar var han hela livet anställd på
det kooperativt ägda Gustavsberg.
Husmödrar som köpte hans tekoppar och
skålar då när det begav sig, känner nog
också till att de har antikviteter i skåpen i
dag. Men hur många vet att denne person
sommarbodde här i Domsten nästan 25 år?
Det är STIG LINDBERG jag talar om.
Det började så att någon berättade att en
tokig stockholmare hade köpt Elida
Wittings gamla skepparegård från sjuttonhundratalet och att Elida ingick i
köpet. Försäljningen hade skötts av Elidas
två bröder och köparen tyckte inte att det
var något konstigt med arrangemanget.
Huset hade två flyglar och fröken Witting
placerades i den ena och kallades helt
familjärt för Tant Elida. Men i byn skrattade man och sa att henne skulle det ta
lång tid att bli av med. Alla i familjen
Witting blev ju så rysligt gamla. Göran
Witting blev 102 år.
Jag blev bekant med Stig Lindberg via
Domstens simskola. Det var nämligen så
att två herrar varje förmiddag ensamma
med byns mammor och mormödrar övervakade barnens simfärdighet. Deras fruar
var nämligen av olika anledningar hindrade. Gunnel Lindberg satt hemma i
rullstol på grund av polio. Själv höll jag på
med teckningar som skulle med nattåget
upp till Stockholm.
En djup vänskap uppstod mellan våra
två familjer även på vintern uppe i
Stockholm. Ur konsthantverkssynpunkt
var det strålande tider. I vårt land hade vi
fortfarande kvar våra glasbruk och porslinsfabriker och fältropet var Vackrare
Vardagsvara. Den första Lindbergska
tallriken jag åt på måste ha varit den ur
sjukhusserien som hade dekor med kryddväxtblomster. Det var när jag låg på BB.
Senare kom i handeln alla de välkända
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mönstren där väl Berså och Prunus varit
de mest älskade. Kanten på en tallrik
heter ju som bekant ett bräm. En gång
gjorde han en pjäs utan denna som varken
var en tallrik eller skål och döptes till
skållrik. Brämet saknades och jag minns
att en recensent skrev ”Tummen i soppan”
och konkurrenten i Höganäs sa att en
sådan hade de alltid kallat en kattaskål.
Denna skållrik räknar jag emellertid till
den skönaste i mitt Lindbergssortiment. I
bärtider pryder den mitt bord och jag har
den både kritvit och i turkos.

Detta är Gullan Gregoriussons vita skållrik
Stig var ofta engagerad för stora uppgifter
i officiella sammanhang men jag tror faktiskt att han var lite besatt av den enkla
skönheten just till hemmet. En gång frågade jag honom vilken formgivning han
ansåg mest hade gagnat mänskligheten.
Och han svarade blixtlåset och osthyveln.
Med undantag av ett nytt halmtak
genomgick Stigs hus inga förändringar
alls till det yttre. Han var noga med att
Domsten inte skulle förlora sin gamla
atmosfär av fiskeläge. Men inomhus var
där förstås stora förändringar. Där var allt
inrättat för den rullande husmodern. Alla trösklar bortslipade.
Det fanns två våningar och mellan dem reste Gunnel i en mycket
speciell, av Stig ritad och konstruerad, hiss. Köket stördes inte av
någon bullrande diskmaskin som
skulle ha skrubbat bort Stigs
porslinsmönster. Och diskbänksskåpen satt på konsoler för att i
höjd passa en sittande husmor. En
modern spis var inmurad i familjen
Wittings ursprungliga bakugn.

använt för han kom hem och berättade
att banktjänstemannen inte hade beviljat
honom något lån. Osämjan med grannen
förvärrades. Och fastän Gregor uppe i
Stockholms skärgård utrett många svårtolkade tvister gick han här bet på uppgiften. Det blev ett långt krig som dock
slutade i en sorts kompromiss.

Stigs sista år blev ganska jäktiga. Han flög
mellan Stockholm, Bagdad och Rom.
Hans vistelse i Rom var först lite förbryllande. Men där bodde en svensk filmstjärna
som han hade blivit kär i. Hon vägrade
emellertid att flytta till Domsten. Och så
blev det så att Gregor och jag firade Stigs

sista nyårsafton 1981 med honom ensam i
huset. Flyttlådor med tavlor och böcker
fanns överallt för nu var han pensionär och
börjat sin flyttning. Det blev inte mer
Domsten för honom för vid påsktiden
kunde radion meddela att en av Sveriges
största konstnärer hade dött i Rom.
Gullan Gregoriusson

Hushållsprodukterna var av Termaserien.
På andra sidan skorstenen fanns en jättestor öppen spis.
En dag slog emellertid åskan ner och det
var i Tant Elidas flygel. Hon tog hem en
snickare som skulle byta ut de vackra små
spröjsade fönstren mot ofantligt stora
perspektivfönster. Stig måste gå till en
museiman som talade förstånd med tanten. Vänskapen blev naturligtvis lite
ansträngd. Tant Elida blev trots att hon
var en Witting inte särskilt gammal.
Med Gustavsberg blev det jobbigt. Man
hade nämligen fått en stor beställning i
Bagdad på en keramisk utsmyckning av
ett palats. Stig berättade att denna sal i
meter och rymd var större än riddarsalen
på Kronborg. Vid ungefär samma tid blev
han alldeles oväntat änkeman.
Mitt i sorgen blev det emellertid från vännerna ganska mycket skratt när Stig
berättade att han för första gången hade
varit inne i en herrekipering för att köpa
en skjorta. Ända sedan Gunnel och hans
förlovningstid i Paris 1938 hade hustrun
sytt hans skjortor. De skulle vara tidlösa
och av naturmaterial.
Stig planerade i god tid för sin pensionärstid. Han skulle bli domstenare året
runt och en ateljé inredas i den andra
flygeln. Men här blev det verkligen en
överraskning. Det visade sig att halva flygeln stod på grannens tomt. Det fina
ateljéfönstret som Stig hade ritat godkände inte grannen. Stig kände sig dock
ganska lugn för han hade ju en lantmätare
ganska nära, nämligen min Gregor. Det
måste emellertid fram pengar och han
uppsökte en bank för ett lån. Stig hade
titeln professor. Men den kan han inte ha
Dessa unika julkort till Gullan Gregoriusson av Stig Lindberg är samtliga ca 21 x 28 cm, och från åren 1978, 1979 (Törnrosa) och 1981.
De pryder nu väggarna i huset tillsammans med flera andra unika bilder.

Den vackra fajansskålen, tekoppen och handduken är fotograferade i
Gullans konstnärliga hem.

Gullan använder sin lindbergskopp varje dag

Skepparegården från sjuttonhundratalet som Stig
Linberg köpte och hade
som sommarhus i 25 år.
Nuvarande Bygatan 85.
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Gråläges mest vildvuxna trädgård
En klassisk ”raised bed”-plantering med ljungtäckta torvblock och miniatyrrhododendron.
I förgrunden den låga "Geisha Satchiko". Den höga rosa azalean heter "Homebush".

Våra rhodondendron håller trädgården i blomning från slutet av mars till mitten
av juni. Resten av tiden får vi njuta av det vackra bladverket.

Det nedgångna huset i Gråläge från 1860 hade inte sett en målarpensel sedan 1952 då det byggdes
till. Nu var det till salu. Byggnaden låg i en uttorkad pyttipanna av växter som inte kändes helt
naturliga på platsen. Men tomten var stor och det fanns vackra murar, ett par ståtliga gaslyktor,
grindstolpar med ärgad koppar, egen brunn, och tänkte man bort de skymmande träden så var utsikten
över Sundet magnifik. Året var 1997 och vi slog till. Här några glimtar av vad vi gjorde åt trädgården:
Rhododendron

Vi började med läsidan inåt land där ekar
och tallar hade försurat jorden. Det fick
bli surjordsväxter. Många träd fälldes och
flisen lades i botten på den kommande
rhododendronplanteringen. Ovanpå flisen placerades en långtradarlast med torv
och under de kommande åren planterades
ett 60-tal olika hybrider och arter av rhododendron och azaleor, sammanlagt 200
buskar. Grundvattnet står högt i vår brunn
och i början gick därför vattenspridaren
nästan dygnet runt. Hemligheten bakom
livskraftiga rhododendron stavas genomvattnad torvmull. Efter hand kompletterades huvudrabatten med ”raised bed”planteringar med miniatyrrhododendron
inbäddade i ljung. ”Raised bed” är lika
med plantering ovanpå marken.
Rhododendron skickar inte ned djupa rötter, så man behöver alltså inte slita med
planteringshål. Torvblock, trädstammar och
ekplankor håller planteringarna på plats.

Vindskydd!

Rhododendron i ett blåshål som Gråläge
- tala om växter på fel plats! Men här
fanns en gammal mur som läade och ett
par mäktiga almar som bröt vinden.
8

Blåshål kan täppas till med vindtåliga
buskar eller träd. Det handlade om havtorn på de värst utsatta platserna, men
också hagtorn, städsegrön idegran och
liguster i form av skärmar och bollar.
Ibland började vi i fel ände vilket betydde
att plantor som blev brunbrända och
dvärgvuxna i vinden måste flyttas till mer
skyddade platser. Många av våra växter
har flyttats både två och tre gånger, och
tycks må bra av det. Problemet med planteringar som vindskydd är förstås att det
tar några år innan de vuxit sig tillräckligt
höga och täta. Då kan man bygga gärdesgårdar. Vi valde att fläta väggar av energipil som håller tillräckligt länge för att
buskar som samtidigt planteras bakom
dem ska kunna ta över när pilgrenarna
vittrar ned av ålder. Orkar man inte planera så långt i förväg kan man naturligtvis
förnya pileväggarna, vi tycker att de känns
rätt på den här platsen.

Morris garden

Innergården kan stängas till så att terriern
Morris inte tar sig ut på 111:an. Här finns
högt gräs att ploga sig igenom, spännande
labyrinter mellan buxbom och liguster
och 25 kvadratmeter orörd vildmark med
ett halvmurket plommonträd. Ett par

gamla trädstammar har kastats in för att
brytas ned för sånt som surrar och kryper.
Innergården dominerades förr av två jättealmar som drabbades av almsjukan. I
stället för att forsla bort allt timmer när de
fälldes behöll vi den största som en kraftigt beskuren trädruin. Idag är den mäktiga stammen helt dold under humle och
murgröna och tjänstgör som långsamt
nedvittrande bostad och skafferi för hackspett och småfåglar.

Ruff trädgårdsdesign
mot havet

I 1700-talets England levde en landskapsdesigner som hette Lancelot ”Capability”
Brown. Man brukar säga att det inte var
Gud som skapade det engelska parklandskapet, utan Capability Brown. Smeknamnet
fick han för att han brukade tala om ett
naturlandskaps ”capability” – förmåga - att
förädlas till en idealiserad version av sig
självt. I hans anda har vi på sistone grävt
fram sandiga partier i den mest vindutsatta trädgårdsdelen mot havet för att här
plocka upp och förstärka den närbelägna
sandstrandens landskapsidé. Inspirationen
har också kommit från EU-kampanjen
”Sand Life” vars mål är att bevara denna
sällsynta landskapstyp.

Höstbild med havtornsbär. Men se upp! Havtorn sprider sig om den inte hålls i schack.
Innergården domineras av den mäktiga almruinen till höger i bild.

Trädgård som ett stycke natur

Vi försöker alltså efterlikna naturens
formspråk genom att undvika raka linjer
och spetsiga vinklar när vi planterar och
klipper gräs. Vi undviker så långt möjligt
massdistribuerade trädgårdsmaterial:
plast, metall, cement, sten och grus, tryckimpregnerat virke. I stället klipper vi upp
gräsgångar som skapar former, använder
t.ex. kasserat ekvirke, gallringsgran och
energipil för att bygga rabattkanter och
läskydd. Vi försöker minska på öppen
jord som kräver ogräsrensning. Vi bekymrar oss inte över att klängväxter och annat
grönt invaderar murar, vindskydd, grindstolpar, det bidrar till att vår ganska färska
trädgård ser ut som om den funnits i 100 år.
Text Anders Engström, Foto Noni Engström

Tidigare var detta ett torrt problemområde. Här skapas nu ett sandparti med strandtypiska gräs.
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Fiskare, sjömän & kvinnor på Domsten
Livet under 1800- och början av 1900-talet var strävsamt för invånarna. De flesta av männen blev antingen sjömän eller fiskare.
Många av kvinnorna arbetade för grevinnan Wachtmeister på Kulla.
Bramsegelskonaren Avance

Joel Andersson 1912, 20 år, ombord på Avance.
Fader till Irene Lundin, Lärkstigen 11 och
Ingrid Andersson, Petter Jönssons väg 4.
Domsten tillhörde Kulla Gunnarstorp och
de flesta männen var antingen fiskare eller
sjömän. Man var också skyldig att göra 52
dagsverken åt slottet men fisket var alltid
fritt för fiskarbefolkningen i byn, som
bestod av ca 12 fisketorp. Många fiskaresöner blev sjömän redan vid tidig ålder.
Några mönstrade på redan som sjuåringar.
Snacka om barnarbete. Det var ett hårt liv
och inte riskfritt, som dödsannonsen från
1899 vittnar om.
Det fanns skutskeppare med egna båtar
och flera av dem anställde ynglingar, som
man kände väl, från byn.

På stejlebacken (från vänster) sitter= Peter Jonasson, Magnus Lindqvist, Gustav Andersson,
Sture Jönsson, Andreas Andersson och fixar näten. Åskådaren till höger är Frank Jonsson.

Livet i främmande hamn
kunde vara farligt, så en pistol var bra
att äga. Den här har använts vid något
tillfälle eftersom pipan är sprängd.

Brevkortet från Joel Andersson till sina
bröder har varit på turné runt om i landet.
"Stugsund den 13/7 1915
Hallå på dig Elver undrar
hur det är med dig hoppas
bra vi är nu klara o skall gå
till Aalborg så fort vinden
blir god. Nu många helsnin
gar till dig från Joel. hälsa
Olof o Gustav från oss båda
Skriv till Danemark"

Som pensionär ägnade sig Joel Andersson åt sin hobby, som var modellbygge av kända domstensfartyg. Här sitter han och reparerar samt riggar om ett av votivskeppen i Allerums
kyrka,"Sixten af Domsten", som var en tremastad slätskonare. Fartyget förliste med man och
allt i januari 1929 i Danziger Bucht, som ligger i Polen, österut i höjd med Ystad.
Domstens Bärgarebolag
Säkert har många fartyg förlist längs kusten och befolkningen passat på och tagit
om hand "stranningsgodset".
Domstens bärgarelag bildades i slutet på
1800-talet. I laget ingick den manliga
befolkningen från 14 år till livets slut.
Arbetet leddes av En gammal skeppare,
Johannes Jönsson på nuvarande Bygatan
3 (Huset finns inte idag). Han budade
folket genom att slå på fönstren med sin
käpp. Man fick en viss lott i bärgarlön.
Vid 14 år 1/4 lott och vid 20 år full lott.
Änkor efter medlem fick 1/2 lott. Många
strandningar har skett utanför vår by.

Vem som bestämde över byn fanns det
inga tvivel om. Så här skrev grevinnan:
"På anmodan får jag underrätta, att alla
husegare på Domsten ovillkorligen skola
rätta sig efter byns stadgar och härefter dela
gemensamma rättigheter.
Kulla Gunnarstorp 7 Jan. 1895.
Fr Wachtmeister.

"Slottets tvätterskor" vid källan ner till campingbyn.

Ida Andersson, Anna Andersson, Nanny och Elsa Nordblad sköljer tvätt vid "killan".
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Joel Andersson och skepparen Frans Eriksson

Alla som gick till sjöss under äldre dagar
kom inte tillbaks. Många omkom genom
förlisning, föll över bord och drunknade
eller genom andra olyckor ombord.
Skonerten "Hanna" var byggd 1858 i
Stralsund och det största domstensfartyget med sina 134 ton. Sjökapten Skoog
var huvudredare och förde själv fartyget.
Under en resa mellan Västervik och
Wismar förliste hon i januari 1899. Man
fann henne flytande utan besättning och
hon fördes in till Danzig.
Annonsen berättar om den svåra olyckan.

Irene Lundin är 95 år och har bidragit med
bilder och information till den här artikeln.
Hon medverkade även i redaktionen för
Domsten - bygd i förvandling, som är en
fantastisk källa att ösa ur om gamla Domsten
11

M S T E

Foto: Annie Anderberg

Vinnarna i FEVA-klassen: Otto Wendt
och Theodor Anderberg Törngren

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Jollesektionen
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Göran Artman
0708-23 53 27
Christer Eriksson
20 22 11
Greger Admarker
948 40
Lars Rosenqvist
0736-61 20 23			
Pelle Weimenhög
933 76
Anna Olsson
920 71
Jan-Olof Sundbergh
23 71 85 Klubbens hemsida:		
Gustaf Johnson
910 72 domstensbatklubb.se		

ÅRET SOM GÅTT
"Årets seglare 2016" i DBK blev Pelle
Weimenhög, han har deltagit flest gånger
i våra populära klubbseglingar på tisdagar.
Ett nytt mastskjul har byggts upp i galvaniserat stål. Förstagsprofiler och vantspridare skall nu separeras från masten
och placeras på översta hyllan. De får inte
längre ligga tillsammans med masten. Det
gäller även bommar, som inte får placeras i
mastskjulen.
4-timmarsseglingen, båtklubbens kappsegling, gick lördagen den 27 augusti,
med start kl 11 och målgång kl 15. Den
viktiga tidtagningen vid start och målgång sköttes av Susanne Artman, Anna
Malmgren, Maria Lindell och Monica
Lööb. Det var 19 båtar som passerade
mållinjen. Segrade gjorde Jonas Lagner
efter att ha seglat 22,4 distansminuter i
sin Späckhuggare. På andra och tredje
plats kom Peter Klingberg, Viken och
Christer Persson.
Kullen Cup består av 4 tävlingar som
arrangeras av 4 båtklubbar i Öresund. Den 9
juli var det Jollesektionen i DBK som var
arrangör. 20 seglare anmälde sig till 4 olika
klasser, Optimist, Feva, Laser och Zoom8.
Segrare i sin klass blir den som är bäst av 3
seglingar. Det blåste upp till 8 m/s så det var
riktigt tufft väder för de yngre seglarna.
I Optimistklassen seglade Hanna Widlund
och Hannes Olsson riktigt bra och slutade
på 3:e respektive 4:e plats. I Feva klassen var
Theodor Anderberg Törngren och Otto
Wendt bäst av alla och tog 1:a platsen.
Seglarskolan har i år genomfört 6 tvåveckors kurser för Nybörjare och Fortsättare. I de
attraktiva kurserna har 55 elever utbildats,
varav 23 flickor och 32 pojkar. De har seglat
Optimist, Feva eller Laser.
Chef för Seglarskolan, instruktörerna och
utbildningen var Axel Johnson. "Glädjande
är att vi nu har många hjälptränare och det är
ju lovande inför framtiden" säger Axel.
Seglarutbildning för vuxna har genomförts
med en grupp entusiastiska deltagare.
Kursverksamhet. Tillsammans med
grannklubbarna har vi arrangerat kurser i
förarbevis, kustskeppare, utsjöskeppare
och VHF certifikat.
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Föreningens målsättning är att främja trevnaden i södra Domsten
samt att tillvarata och utveckla badmöjligheterna inom området.
Styrelse

Ordförande Anita Linde
0725 44 22 67
Sekreterare Annelie Sandström 0705 699 71 51
Kassör
Lena Vilnersson
0704 22 03 08
Revisor
Jan Hansson
945 89
Flaggchef
Lars Dahlqvist
0706 75 52 19
Klubbmästare Björn H:son Linde 0725 26 14 15
Mer information på Domstens hemsida: 		
Badföreningens Pg för medlemsavgift på 100 kr är:

linde.domsten@telia.com

annelie.sandström@hotmail.com

lena.vilnersson@telia.com
hansson.domsten@telia.com
lars.r.dahlqvist@gmail.com
bhl.domsten@telia.com
domsten.nu
519269-5 (glöm inte ditt namn)

Årsmöte 2017

Vi samlas vid flaggstången söndagen den 25 juni 2017 klockan 15.00.
Vid dåligt väder flyttar vi in i Lindes garage på Gröna Gång 11.
Medtag kaffekorgen. Föreningen bjuder som vanligt på tårta.

Deltagarna i Kullen Cup

VAD HÄNDER 2017
DBK:s största investering någonsin Norra kajen
År 1958 byggdes Norra kajen om till sin
nuvarande skepnad. På grund av sitt utsatta
läge med hårda påfrestningar från havet har
den genom åren förbättrats flera gånger.
År 2014 förstärktes utsidan mot badplatsen med stora mängder sten.
År 2015. För att ytterligare förstärka
kajen injicerades betong i de hålrum som
bildats genom åren. Trots detta finns sättningar i kajen och de växer.
Under våren 2017 kommer vi därför att
slutföra renoveringen genom att sponta
om kajkanten in mot hamnen och göra de
gjutningar och fyllningar som krävs för
att stoppa sättningarna.
I samband med detta moderniseras kajen
och förses med träskoning. Belysning och
eluttag förbättras samt vatten och avlopp
förbereds för framtida toatömning.
Detta är Båtklubbens största investering
sedan DBK 1994 tog över hamnen.
Investeringen finansieras genom ökning
av båtplatsernas insats, egen kassa, gåvor
och ett lån.
Flytbryggan
Nuvarande flytbrygga kommer att ersättas med en något större och stabilare
brygga. Bryggan kommer att ha en
landanslutning via en ramp och göras
tillgänglig för funktionshindrade.

Jolleboden byggs om
I denna lokal skall elever utbildas och
material förvaras. Vi hoppas att bygget är
klart innan seglarskolan startar.
Byggnaden kommer att utformas i linje
med befintliga bodar.
Kullen Cup, datum inte fastställt.
22 april, lördag. Sjösättning
Skriv upp ditt namn och telefonnummer
på tavlan i Domstens hamn.
1 maj, måndag kl. 9 Hamnstädning
Vi städar och gör underhållsarbete i hamnen. Alla är välkomna. Det är många små
jobb som skall utföras. Du behöver inte
ha båt för att hjälpa till och öka mysfaktorn i hamnen. Oömma kläder rekommenderas. På rasten tar vi en pilsner.
Klockan 12 bjuder båtklubben på lunch.
Klockan 13.00 - ÅRSMÖTE i Havsbris
19 juni måndag. Seglarskola kurs 1
startar för Nybörjare och Fortsättare
3 juli måndag. Seglarskola kurs 2
startar för Nybörjare och Fortsättare
17 juli, måndag. Seglarskola kurs 3
startar för Nybörjare och Fortsättare
26 augusti, lördag. 4-timmars
familjekappsegling. DBK:s årliga kappsegling i Öresund. Båtar från andra klubbar är välkomna.
7 oktober, lördag. Torrsättning
Skriv upp ditt namn, telefon och båttyp
på tavlan i hamnen, så att vi vet om din
båt skall lyftas med den "stora kranen".

VIKTIGT!
Vi skall välja ny kassör och flaggchef. Eftersom vi inte har någon valberedning,
hoppas ordföranden att några bland de 70 medlemmarna vill ställa upp.
Utan kassör eller flaggchef upphör föreningen och det vore ju synd.

Medlemsavgift

100 kronor per hushåll

Kommunen tar varje år ett antal vattenprover på alla sina badplatser. Som framgår av urklippet så klarar Domstens badplatser utmärkt dessa provtagningar.

Två vilsekomna älgar, eller kanske bara badsugna, gästade södra Domsten på försommaren. Båda tog sig så
småningom tillbaka till lugnare skogsmarker.

Nya medlemmar
i badföreningen?

Aktiviteter

Soppsuccén från 2016 upprepas den 29 jan. 2017.
Vi ser fram mot Räkfrossan under hösten, med god uppslutning. De
som en gång ätit dessa räkor av superkvalitet missar inte detta tillfälle.
Inbjudan kommer under hösten, och likaså kommer vi förhoppningsvis
att träffas många sommarkvällar vid masten för att grilla. Var och en tar
med vad den vill äta och dricka, men korv finns till barnen (och hungriga vuxna) utan kostnad.

13

MS

B

DO

UB
KL

DR
NS I OTTS
E
T

ÄL

Ä

R

DJ

E

FÖ
H

SA O CH

GL

Domstens Idrottsklubb
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.
Styrelse för verksamhetsåret 2016-2017
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Erik Gustafsson
Lisa Ohlander
Ann-Mari Svedin
Ulrika Görefält
Ninni Lindertz
Madeleine Nilzon
Jenny Stendahl
Johan Hesoun
Malin Hjalmarsson

0705 67 20 13
0767 68 24 81
042 928 82
0708 27 05 53
0734 27 32 50
0703 66 90 20
0723 09 43 14
0708 47 72 09
0733 45 60 47

ÅRSMÖTE den 24 augusti 2017 klockan 19.00 i Havsbris.

Nät till Strandvolleyboll

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
gemenskap och trevligt um
gänge med grillaftnar, herr- &
dammiddagar, matlagning, pingis, luciaﬁrande, temakvällar,
idrottsaktiviteter och årets vinprovning.

Tennisbanorna

Aktiviteter

Cykelfesten i Domsten & Gråläge
blev stor succé med 96 cyklister

erik_gustafsson@telia.com
ohlander.lisa@gmail.com
annmari.svedin@telia.com
ulrika.gorefalt@telia.com
ninni.lindertz@yahoo.com
madeleine.nilzon@telia.com
jennystendahl@hotmail.com
johan.hesoun@alfalaval.com
malin.gabriella@outlook.com

Finns att låna för medlem - Kontakta Christians kiosk

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 i juli, måndagar - fredagar
Mer information kommer i brevlådan och på DIK-sidan via
Domstens hemsida: domsten.nu

Tennisbongar köps hos Christians Kiosk

Det spökade i Havsbris

Nu har Domsten också blivit känt för sina småspöken.
Lördagen den 29 oktober firade flera glada domstensbarn med föräldrar Halloween i Havsbris. Lokalen var
dekorerad i bästa spökstil. Maten var HEMSKT god
och serverades av utspökade personer.
Dansen efteråt skall vi inte tala om - den utfördes i
sann halloweenanda till tonerna av Spöksonaten, tror
vi, eller så var det något annat skrämmande.

910 22

Utposterade cyklar vid byns infarter.
Farmor Astrids cykel står till tjänst.
Cykelfesten bygger på att man varken vet
vem man ska till eller vem som ringer på
dörren när man själv har sin maträtt. Nya
konstellationer kring matbordet på varje
ställe man kommer till. Allt avslöjas
genom olika kuvert som öppnas under
kvällens gång. Lite pyssel för arrangörerna, men värt varenda sekund, minut…
timme.
Gensvaret under kvällen och tiden efter är
så positivt att man med glädje fixar med
evenemanget. I år flöt allt på som det
skulle med undantag för en familj som
hade anmält sig sjuka, men som ändå fick
en påringning av två "småsultna" och
glada cyklister. Här hade vi som arrangerade missat ett kuvert. Ser man på, sådant
som händer! Gästerna fick cykla till ny
adress och hade sannolikt en perfekt historia att berätta under middagen på den
rätta destinationen.

Den 21 maj gick den andra cykelfesten i Domsten/
Gråläge av stapeln. 96 glada cyklister rullade runt på
cykel för att möta gamla och nya bekantskaper. Tanken
är att evenemanget ska stärka bygemenskapen och att
man på ett enkelt och avslappat sätt ska knyta nya
band hemma hos varandra.
Det är ingen matlagningstävling. Nivån lägger man
själv. En korv med bröd funkar fint!

Välfyllt utanför Havsbris av pyntade cyklar. Samling till fördrink och utdelning av första kuvertet.

Hela cykelgänget på fördrink.

Det är med glädje
man ser olika generationer mötas för en
gemensam helkväll. Arrangemanget
avslutas i Havsbris med gemensam pub.
Alla har bästa festhumöret och Havsbris
fick ett välpolerat golv efter allas dans.
Whoop, whoop!! Sista man lämnade vid
3-snåret. En riktig helkväll i bästa vänners lag!
Boka 20 maj, för då kör vi igen!

Ett matstopp hos familjen Lisa & Johan
Olander. Gästerna var Annika & Kjell
Stendahl, Claes & Birgitta Witting samt
Lena & Jerry Wranning.
Tre festglada och nöjda arrangörer:
Jenny Stendahl, Ulrika Görefält och
Madeleine Nilzon
Text: Ulrika Görefält
Foto: Jenny Stendahl

14

15

GÄ

LL

Björn H:son
Linde, ordf.

YN

SÄNK FARTEN
TÄNK PÅ BARNEN!

E R H E LA B

Per-Inge Krafman Elisabeth Malmvice ordf.
Butke, kassör

Domstens Byförening

Stiftelsen Havsbris

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.

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 års-och styrelsemöten, övrig föreningsverksamhet samt som samlingslokal för medlemmarna i respektive förening.

HAVSBRISLOKALEN

Styrelsen 2017

Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Björn H:son Linde
0725 26 14 15
Per-Inge Krafman
042 13 20 60
Paul Andersson
0701 70 65 08
Elisabeth Malm-Butke 042 924 16
Magnus Eriksson
042 944 44
Ludmila Ohlsson
0730 43 57 89
Patrik Berntsson
0725 42 75 85
Suppleanter Lars Rosenqvist
0736 61 20 23
Torsten Bynke
0702 16 27 44
Valberedning: Nils Högberg		
0705 93 08 83
Gustaf Johnson, Gert Lindell

Paul Andersson
sekreterare

Magnus Eriksson

Ludmila Ohlsson

bhl.domsten@telia.com
per-inge@krafman.se
palle999@telia.com
e.malm-butke@swipnet.se
magnus.eriksson@gartner.com
ludmila.ohlsson@gmail.com
p.berntsson@telia.com		
lars.rosenqvist@resurs.se
torsten.bynke@telia.com
(sammankallande)

Patrik Berntsson

Lars Rosenqvist

Torsten Bynke

VÅRPROGRAMMET 2017
Byföreningen har under
hösten 2016 ordnat sju träffar om IT-lösningar som
underlättar handhavandet
av din smartphone och
vardag. Ludmila Ohlsson
var kursledare.
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Det positiva gensvaret på höstens IT
Café i Havsbris gör att Domstens
Byförening även startar ett vårprogram.
Vi börjar i mitten av februari och håller
på sju onsdagar, varannan vecka kl 19.0020.30, fram till den 17 maj.
Vi har också ändrat lite i upplägget, då vi
kommer att titta lite närmare på ett antal
värdefulla appar som till exempel Google
Maps. Vi fördjupar oss också i Google
som leverantör av olika program.
Gamla som nya deltagare är varmt välkomna. Du behöver alltså inte ha deltagit
i höstens program för att delta i vårens.
Ludmila Ohlsson kommer också att fortsätta med individuella kostnadsfria träffar
för er som undrar över specifika saker och
vill ha mer information.
Hela programmet finns utlagt på vår
hemsida: domsten.nu
Har du frågor om kursen kan du kontakta:
ludmila.ohlsson@gmail.com

Havsbris ägs gemensamt av en stiftelse
bestående av Domstens Byförening,
Domstens Idrottsklubb och Domstens
Båtklubb. Två styrelsemedlemmar 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.

UTHYRNINGSINFORMATION

• Avbokning senare än 10 dagar före
bokat datum kostar halva hyran.
• Inbetalning av hyra sker på
bankgiro 548-9810 senast 3 veckor
före hyrdatum.

• 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.
• 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, försvunnen köks-
utrustning ersättes av hyresansvarig.
• Efter användning skall temperaturen i
huset sänkas till angiven nivå.

Du bokar Havsbris på
hemsidan: domsten.nu

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.

Detta ingår också i lokalhyran
• Komplett kuvertutrustning för 60 pers.
• Storköksdiskmaskin för snabbdiskning.
• Havsbris är också ansluten med fiber
och WIFI med hög hastighet som
är gratis då man hyr Havsbris.
• Högklassig projektor med olika anslutningsmöjligheter och 3-metersduk.

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

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

HYRESKOSTNADER
Hyra för föreningsmedlemmar/dag:
Måndag – torsdag
500:Söndagar och helgdagar
600:Fredag – lördag samt före röd dag 1500:Barnkalas måndag – torsdag
400:Företag, måndag till fredag
2500:Hyra för övriga företag
4500:Ljudanläggning
800:Kontakt tas med per-inge@krafman.se
före användning.
DÖRRKOD FINNS HOS:
Björn H:son Linde, DBF
Gröna Gång 11
072526 14 15
Ann-Mari Svedin, DIK
Södra Stranden 6
928 82
Anders Artman, DBK
Seglarevägen 2
922 07
Elisabeth Malm-Butke, DBF
Peter Svenssons väg 4
924 16
Anita Linde
Gröna Gång 11
0725 44 22 67

adCARE

adding innovative healthcare
Sweden - Denmark - Norway - Finland
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Grannar mot Brott i Domsten och Gråläge
Undersökningar visar att antalet inbrott minskar med ca 25%
när det finns en samverkansgrupp mot brott.

Grannsamverkangruppen
För närvarande består gruppen av dessa personer:
Magnus Hallberg, samordnare
Bo Andersson,
Greger Admarker,
Anders Engström,
Ingalisa Philip,

Bokprat Hösten 2016
Det var fullbokat med 44 förväntansfulla
deltagare som bjöds på ost av Byföreningen.
Christoffer började med att erbjuda alla
som köpte en bok under november 10% i
rabatt.
Ville man ha information och erbjudande
så var det bara till att lämna e-postadress,
ringa eller gå in på deras Facebooksida.
Vi fick en lista innehållande 18 utvalda författare och boktitlar. Tillsammans med sin
medhjälpare Jutta Sarodnik gick Christoffer
igenom innehållet i samtliga böcker.

Bygatan 13 070 549 48 20

bo.andersson@grafiskkonsultba.se

Fågelsången 22 948 40
Grålägevägen 3 070 553 54 89
Petter Jönssons väg 7 922 33

forne.admarker@telia.com
skjulosen@outlook.com
philippa.ik@telia.com

VI SAMLAS VID KULLA GUNNARSTORP

& CAPPUCCINO

Christoffer Palmér inledde
kvällens bokprat med att stolt
berätta att han också äger
bokbutiken på Höganäs
Outletområde och att
"Vi nu också är den tredje
mest lönsamma bokhandeln
i Sverige".

magnushallberg.mh@gmail.com

Dans kring midsommarstången

Fullbokad kväll i Havsbris med
HÖGANÄS

Bygatan 29 928 98

Åtta av böckerna på listan kunde rubriceras som deckare och av kända författare
som Leif G.W. Persson, Deon Meyer, Eva
Dolan, Ninni Schulman m.fl.
Jutta presenterade några utvalda författare
inom "romanceområdet" som Jojo Moyes,
Simona Ahrnstedt.
Lucia Berlins "Handbok för städerskor",
en novellsamling, ansåg Christoffer för ett
litet mästerverk.
Utöver listans böcker presenterade de
även en mängd barn- och ungdomsböcker
lämpliga som julklappar.

(ca 200 meter öster om gårdsbutiken
vid stora stenen) för att hämta björke.
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.

NN
GU AR
ORP
ST

KULLA

Idéer blir verklighet

GÅRDSBUTIK
Tel. 042-943 46
Domstensvägen 49
254 78 Domsten

VÄXTER
SNITTBLOMMOR
VILTKÖTT
EKOLOGISKA GRÖNSAKER/FRUKT
TRÄDGÅRD och INREDNING

Varmt välkomna med er förfrågan

Öppettider tisdag - fredag 10 –18, lördag 10 –15, söndag 11–15

www.gardsbutikenkulla.se * e-post: 520@telia.com * Följ oss på
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Domstensnickeri formger och tillverkar
specialsnickerier för interiörer

Facebook &

Instagram

domstensnickeri.se

*

070-6717019
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Byarnas invånarregister i februari 2017
Backstugevägen
1
4
7

Friman, Lars, Agneta
Richert Erik. Klint Anna
Rentner, Lars, Monica

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

Berghemsvägen
1
2
4

Paulsson, Thomas, Birgitta
Ekman, Claes
Frost, Ingvar

Bokliden
1

Olsson, Klas, Malin

Briggvägen
1
2
3
4A

Wittrup, Lennart, Harriet
Palmér, Görel
Svensson, Johnny, Christina
Wester, Björn
Malmgren, Anna
4B Dahl, Göran. Bäck, Annika
6
Nöjdh, Thomas, Camilla
8
Gunnarsdotter, Gunilla
9
Persson, Anders, Gunilla

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 Kraftpoolen syd AB
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
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42

Ekberg, Peter. Jönsson, Erika
Kivits, Bart. Brusselers, Corinne
Ekberg, Kjell, Marianne
Ahlström, Erik. Gahne Katarina
Ekberg, Kjell, Marianne
Carlsson, Patrik, Bettina
O'Connor, Diarmuid, Bodil
Ribberfors, Samuel, Rosita
Håkansson, Gunnar, Lil
Nordström, Bertil, Birgitta
Nilsson, Lennart, Agneta
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
52 Konce, Serkan
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 Prûtz, Stefan
74C Lindersson, Per, Charlotta
75 Hagman, Bertil, Margareta
76 Lundqvist, Pär, Eva
77 Nilsson, David
Sträng, Emelie
78 Kann, Birgitta
79 Poppe, Gunilla
80 Grkovic, Rade, Soka
81 Bernhold, Mats
82 Ohlander, Johan, Elisabeth
83 Andersson, Susanne
84
85 Henriksson, Hans-Åke, Annika
87 Wachtmeister, Charlotte
89 Maak, Jan-Olof
91 Ohlander, Christer, Gunnel

Fregattvägen
4
5
6
7

Herﬁndal Geir. Lindberg Pia
Remahl, Chris, Gun
Björkman, Ulf, Catarina
Olsson, Mikael. Tranebacke, Christina

Fullriggarevägen

Göran Wittings väg

1

1
3

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
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, Chris
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
Wennmo, Carsten
Aronsson, Britt. Nilsson, Per
Nobel, Jan, Åsa
Bergström, Jonas, Cecilia
Buhl Christiansen, Niels. Tracey, Jane
Göransson, Mats, Ann
Lauridsen, Kristian

Gnetarödsvägen
2
4
6
8
10
12
14

Gustavsson, Folke
Medin, Christina
Fält, Berit
Jönsson, Karl-Erik
Olsson, Birgitta
Johansson, Kerstin
Tengblad, Lena
Gunnarsson, Nils-Erik, Ingela

Gröna Gång
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
15
17

Lideﬂo, Ingvar, Inga-Lisa
Persson, Krister
Hejzlar, Jan, Aleksandra
Jansson, Ralph
Andersson, Karl-Gustav, Annika
Ekblad, Tom
Bergman, Ingegärd
Kullmar, Bengt
Engman, Marcus, Lena
Hugo-Persson, Mats
Linde, Björn, Anita
Du Rietz, Kjerstin
Anderberg, Kerstin, Björn
Ohlsson, Karin. Ohlsson, Tomas, Ludmila

Krook, Ebbe, Lena
Hagman, Bertil, Margareta		

Lärkstigen
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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
Ahlklo, Jan, Åsa
Winberg, Sonja
Roos, Jan, Christel
Lundin, Irene
Hansson, Henri. Balkhag, Marie
Wetterberg, Peter. Hjort, Gunvor
Widén Carl-Johan, Louise
Liljeberg, Nils, Maria
Tillquist, Göran. Segreland, Monika
Sandin, Maria
Hasselqvist, Kristian, Anna
Crafoord-Larsen, Jörgen, Eva
Olsson, Sten, Agneta
Andersen, Hans-Michael
Rydén, Ann-Christin
22 Rosenqvist, Lars, Boel
24 Bergquist, Curt, Gunnel
26 Stendahl, Henrik, Jenny
28 Vanselius, Ulf
30A Nilenfors, Ida

Nils Ols väg
1
2
3
4

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

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, Ingegerd

Stejlebacken
1
2
3
4
5
6

Håkansson, Per-Åke, Gerd
Aronsson, Curt. Collin, Jeanette
Wallenberg, Gunn
Stendahl, Kjell, Annika
Marthinsson, Per, Charlotte
Håkansson, Per-Åke, Gerd

Sundsvägen
1
2
5
6
7
8

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

Södra stranden
1		
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

Norra stranden

Tuves väg

6
8
10
14
16
24

4
5
6
7
8
11
12
13
14

Åberg, Eva
Claranius
Bergers, Ulf
Gustafsson, Per-Olof. Svedenstedt, Lotti
Wendt, Wilhelm, Mette
Krook, Lena

Peter Svenssons väg
1
2
3
4
5

Otto, Wilhelm
Jansson-Otto, Kerstin
Alm, Rickard. Edenhammar, Lotta
Persson, Mats, Carina
Malm, Elisabeth
Lindertz, Jonas, Ninni

Petter Jönssons väg
1
3
4
5
6
7
8

15
16
17
18

Rindmo, Caj, Zassa
Ter Schiphorst, Kristina
Jepsson, Olle
Lindgren, Hans, Charlotte
Jursic, Dennis. Wanninger, Charlotte
Hagman, Carl-Johan
Truedsson, Lars-Åke, Karin
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

Vipstigen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
19

Elmfors, Rolf. Flink, Anita
Andersson, Jacob. Gunnarsson, Maria
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, Helena
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
Westander, Stefan, Cissi
Sjöberg, Anders, Ingegerd
Meierkord, Gerhard, Birgitta
Gregoriusson, Gullan
Paulsson, Ralph. Edefell, Eva

Ängsliden
1
3
5

Artman, Tore. Thornell Marianne
Toth, Magnus
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
Malmberg, Sofi, Torsten
Berntsson, Patrik, Susanne
Wanninger, Rickard, Cecilia
Kvist, Charlotta
Axelsson, Rut
Bengtsson, Ing-Britt
Andersson, Paul. Gustafsson, Anna
Månsson, Torgild, Birgitta
Hjalmarsson, Casper, Malin
Sönne, 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

Bynke, Torsten
Ahlklo, Mats, Carina
Andersson, Ingrid
Philip, Thomas, Ingalisa
Persson, Jan, Marie
Philip, Thomas, Ingalisa
Winde, Mats. Bengtsson, Åsa

Redaktionen vill att uppgifterna på byns invånare skall vara korrekta.
Under året sker många förändringar som tyvärr inte kommer till vår kännedom.
Kontakta Byföreningen när ni har nya namn- eller ägaruppgifter.
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Några arrangemang i Havsbris 2017 (se domsten.nu)
Bertil Thörn och Hans Olof Hansson från
Indianklubben i Sverige berättar om Nordamerikas Indiankulturer. I pausen serveras
mustig indiangryta, surdegsbröd och öl.
Torsdagen den 2 mars kl. 18:30

TRÄDGÅRDSAFTON
Gert-Åke Yamdee Andersson,
Viaköps plantskola, en avstyckad korsvirkegård från
1883, berättar om Thailändska trädgården,
Grekiska innergården, TV-inspelningen
och andra spännande projekt.
Torsdagen den 6 april kl. 19.00

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.

EKOLOGISK ODLING,
HÄLSOSAMMA ÖRTER
Eva Robild, journalisten,
författaren och redaktören
bakom SVT:s program Trädgårdsonsdag
kommer till oss och berättar hur man
odlar ekologiskt och hälsosamma örter.
Torsdagen den 21 september kl. 19.00

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.

Talldungen

Strandheden

SÄNK FARTEN
RÄDDA LIV !

Måndagen den 13 nov. kl. 19.00

GÄ

Kallelse till kulturkvällarna kommer ut i god tid före respektive aktivitet.

LL

INVÅNARSTATISTIKEN 2015
Tyvärr visar 2015 års befolkningsstatistik
att ungdomar och medelålders personer
flyttar ut och byns befolkning blir äldre.
Vi blir även färre invånare till antalet.

Ålder		2013

0-19
20-64
65+
Totalt

157
366
160
683

2014

153
370
164
687

2015

YN

INDIANER

E R H E LA B

146
356
176
678

Idrottsplatsen

Byborna bygger här om Bygatan på 1920-talet. Det är skillnad på redskap och maskiner
jämfört med ombyggnaden 2015 - 2016. Då var det spade, hacka och häst som gällde.

Byn flaggar vid högtider

Om det av någon anledning, som exempelvis vid viktiga
bemärkelsedagar eller dödsfall, önskas flaggning på några
av byns tre flaggstänger så kan du kontakta någon av nedanstående personer:

Norra Bryggan

Hamnen

Södra Bryggan

Tel. 042-914 63, 073-726 41 88
kerstin.e.janson@telia.com

Tel. 042-922 07
a.artman@telia.com

Tel. 070-675 52 19
lars.r.dahlqvist@gmail.com

Kerstin Janson-Otto
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Anders (Bosse) Artman Lars Dahlqvist

Så här högtidligt flaggade man i hamnen
när någon i byn avlidit. Karl Ingeman hissar flaggan på halv stång iförd bästa kyrkoklädsel under 1920-talet. Flaggtraditionen
uppehålls fortfarande. Dock icke i frack.

Gå med i facebookgruppen –
"Vi på Domsten och Gråläge"

Gruppen har i februari ca 270 medlemmar och där brukar det mesta av intresse
ventileras. Ett annat sätt att ta reda på vad
som händer är att prenumerera på nya
notiser på domsten.nu.
Du kommer då få en e-postnotis när viktig information lagts in på hemsidan. Din
prenumeration startar du genom att skriva
in din e-postadress på hemsidan.
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Välkommen!

…till Viken och ett litet hemtrevligt showroom
med inredningar för kök, bad och förvaring från

Personlig service från inspiration till installation
med stort engagemang och gedigen kunskap.

Året runt-öppet i butiken:
Onsdag-fredag 10-18
lördag 10-15
Under maj-augusti även
tisdag 10-18
Följ & dela vår arbetsglädje på Facebook

Bygatan 3, Viken 042 – 34 45 00 www.hanefred.se

Graﬁsk form: bo andersson@grafiskkonsultba.se

Instagram

