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VI PÅ DOMSTEN & GRÅLÄGE 2016
BYFÖRENINGEN INFORMERAR OM HISTORISKA OCH AKTUELLA HÄNDELSER 



Nu lättare att se örnar & sälar i Gråläge!

Under byalagens träff med Stadsbyggnadskontoret i oktober 
blev vi informerade om att miljöförvaltningen kommer att sätta 
upp en fast fågelkikare rakt innanför revet vid Gråläge. 
Användningen kommer att vara gratis. 

Havsörnen brukar komma när vädret slår om till 
vinter och sedan besöker den revet var och varan-
nan dag så länge isarna ligger i norr. Störst chans 
att se havsörn har man klara, kalla dagar på mor-
gonen och förmiddagen. Ser du oroliga måsar 
och trutar i luften ovanför stenarna och skarvarna 
simmande på rad med uppsträckta halsar, då är 
det troligt att det är havsörn på gång.

Sälarna finns där under större delen av året, ofta ser du dem uppkrupna på stenar-
na, men också när de sover med nosen bara en liten bit ovanför vattenytan, ser ut 
som en tom pilsnerflaska ungefär…

Ordföranden har ordet

Nu är det dags igen att skriva några rader 
om ordförandeskapet i föreningen. Tiden 
rullar på och det var inte så länge sedan 
jag skrev förra året, tycks det. Mycket har 
hänt i byn under 2015 med kulturaftnar 
och andra trevliga aktiviteter, samt arbe-
tet med Bygatan. 
Jag vill passa på att tacka hela styrelsen 
för ett fantastiskt  arbete som ni gör, utan 
en väl fungerande styrelse så hade det 
inte fungerat.
Året började med att fibersystemet blev 
färdigt och jag tror att alla blev nöjda.
Vi har fått ett nytt snabbt informations-
system genom Facebook "Vi på Domsten 
och Gråläge", som tycks ha blivit mycket 
uppskattat och populärt. Detta är tänkt 
som ett komplement till vår hemsida där 
all basinformation finns tillgänglig. 
Naturligtvis når vi inte ut till alla så det 
kommer även i fortsättningen att finnas 
pappers information i brevlådan. Vi har 
dock även under året haft en IT-kurs i 
Havsbris så den digitala kunskapen i byn 
ökar sakta men säkert.
Vår excellenta klubbstuga Havsbris drivs 
ju av våra tre föreningar och dess två 

stugvärdar med bra resultat. Nytt i år är 
att vi källsorterar, precis som hemma, och 
det fungerar alldeles utmärkt.
Vi har inte alltid vädrets makter med oss, 
vilket innebar att vi fick två rejäla över-
svämningar av bäcken i södra delarna av 
byn. Detta ställde till med mycket arbete 
och problem för ett antal  fastighetsägare. 
Stadsbyggnadsförvaltningen och underle-
verantörer har nu förhoppningsvis åtgär-
dat detta så att det inte kan hända igen.
Äntligen blev Bygatan åtgärdad med ny 
fin asfalt. En grusad gångbana har anlagts 
längs hela östra sidan genom hela byn. 
De två busshållplatserna i norr har fått 
timglas och bra busskurer, att vänta i när 
blåst och regn ligger på. Detta har tyvärr 
inte fallit i god jord hos alla, så det har 
varit en hel del hårda diskussioner, men 
det får man väl ta som ordförande.
Snart får vi ett nytt postnummer och 
namnet DOMSTEN som postadress, 
vilket antagligen kommer att stärka vår 
identitet och sätta namnet på kartan.
Vår bytidning "Vi på Domsten & Gråläge" 
kommer fortfarande ut tack vare vår Bo 
Andersson som lägger ner ett stort arbete. 

Även i år så satsar vi på ett antal annonser 
för att hålla kostnaderna nere.

Det har hänt mycket i vår by, men det 
finns naturligtvis mer att göra. Vi ser 
fram emot att tillsammans med alla göra 
det bästa för att öka vår trivsel och skapa 
intressanta aktiviteter i Domsten även 
under året 2016.

Björn H:son Linde
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Domsten flyttar den 18 juni 1973 från 
Hittarp till 25590 Helsingborg.
Boxadressen blev 250 19 Helsingborg

Återigen nytt postnummer: 255 90 blir 255 91 
I mitten av 1990-talet skedde en revision av vissa postnummer då 
de postterminaler, som tidigare inte haft sorteringsmaskiner, fick 
denna revolutionerande nyhet. Därför blev postnumret ändrat.

Så var det tid igen med nytt postnummer. Domstensborna reagerade 
med vrede och så här skrev byföreningens dåvarande ordförande 
Anders Artman bland annat i en skarp skrivelse till den ansvarige för 
Postkontoret i Helsingborg:
"Medlemmarna i Domstens Byförening har mottagit Ert diktat 
A1972:141, vilket har skapat stor bitterhet, ilska och missmod". 
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"En gång i tiden fanns Domstens postkontor i Poppes hus (numera 
Bygatan 79). Redan i seklets början hade Karolina Andersson hand 
om posten, som kom med hästskjuts från Helsingborg. Postväskan 
hängdes på en stolpe vid stora vägen, där hon fick hämta den. Sedan 
den sorterats, delades den ut i husen av sonen, Andreas, som då var 
liten pojke. Man skulle betala två öre för varje brev. Snart tog dottern 
Hilma hand om posten och utbärningen. Denna skötte hon i många 
år under tjugo- och trettiotalet. I alla väder gick Hilma, fastän hon 
var låghalt, genom byn och delade ut posten från norr till söder.  
(Artikeln är tagen ur boken DOMSTEN - bygd i förvandling)

Domsten blir åter igen postort den 7 mars!

PostaHilma - Hilma Andersson född 1888 på Domsten nr. 14 

Postgången i början av förra seklet 

Posten flyttar in i huset på Bygatan 61

Inget aprilskämt — 
Domsten blev Hittarp den 1 april 1968

Historien om postgången och postorten Domsten är intressant.  Årets ändring blir den 5:e 
under trettioåtta år, om vi räknar alla förändringar. Här kommer den spännande historien i 
sammandrag. Vill du veta mer om hur Byföreningen kämpat för att bevara Domsten som 
postort, så finns hela historien på vår hemsida www.domsten.nu 

Det lilla postkontoret låg till höger, när man kom in genom 
ytterdörren. Den sista postföreståndarinnan var Marta 
Matsson, som pensionerades efter 23 (29?) år och avtackades 
av både Byföreningen och domstensborna i samband med 
nedläggningen av posten i Domsten. Marta  
ägde huset och bodde på övervåningen.
Efter pensioneringen sålde hon till familjen 
Wallhoff, som hade varit hyresgäster i huset 
under några år. 
Samtidigt med postkontoret hade man under 
1950-talet utdelning av brev i Malmbergs 
livsmedelsaffär.  det fanns en "kommod" där 
alla brev förvarades. Dit fick man gå för att 
hämta sin post. "Man fick rota igenom allas 
brev innan det gick att finna sin egen post", 
minns en äldre domstensbo.

Postverket skrev den 19 mars 1968:
"Fr o m den 1 april 1968, då poststationen i Domsten upphör blir post-
adressen, som tidigare meddelats Hittarp, med undantag för de hushåll 
i Gråleje, som från samma tidpunkt kommer att få posten utdelad med 
lantbrevbärare från Viken. Postnumret för Hittarp är 260 36"
Byföreningen protesterade vilt och gick enda upp till Riksdagen med 
sina klagomål. Men utan resultat. De stora herrarna uti kungliga huvud-
staden fattade ingenting, av problemen som vanligt. 
Naturligtvis uppstod svårigheter, då folk som inte kände till var Domsten 
låg, tog sig till Hittarp och där fanns inget Domsten.

"Byföreningen representerades 
av skeppsmäklare Thure 
Lundgren. Domstens befolkning 
representerades av herr Artur 
Lindgren, major Bertil Boström, 
fru Elsa Rentz och Margit 
Lundberg

Postnumret blir fr o m den 7 mars:

254 78 DOMSTEN



Visst är det väl unikt att tre konstnärs-
begåvade personer från det lilla fiskelä-
get Domsten utbildade sig samtidigt på 

Anders Beckmans tecknarskola i 
Stockholm under åren 1945 till 1947.

Det var Gullan Andersson, handlarens 
dotter, Sven Rydén, fortfarande 

sommarboende här  och Lars Rydegård. 
Alla tre har nu passerat 90-årsstrecket.

På de följande tre sidorna kan du läsa 
utdrag ur deras spännande 

framgånghistoria.
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Tre domstenare gick samtidigt 
på  Anders Beckmans tecknarskola i Stockholm

Exempel på Gullan Gregoriussons 
bildkonst tagna ur hennes böcker.
Överst Stejlebacken vid hamnen, 

den vackra blomman är Strandärt
och katten Sia från barnboken Lek



Gullan Gregoriusson är både 
konstnär, illustratör och författare
Gullan är född 1922 i Domsten, utbildad vid 
Beckmans tecknarskola i Stockholm 1945-1947. 
Hon har författat och illustrerat ett stort antal 
naturböcker och medverkade i flera av våra
största vecko- och dagstidningar. Fo
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Sveriges äldsta tecknare?
Svenska Tecknare fyllde 60 år och firade 
bland annat med några minnesartiklar. 
Andra artikeln handlar om Svenska 
Tecknares äldsta medlem, Gullan 
Gregoriusson, 92 år, Domsten.
Gullan Gregoriusson har varit med ända 
sedan föreningen bildades 1955. Vi når 
henne på telefon i Domsten utanför 
Helsingborg, där hon bor.
– Är jag Sveriges äldsta tecknare? undrar 
Gullan Gregoriusson och skrattar. Ja, hon 
är varje fall vår äldsta medlem som sagt. 
Hon har varit med sen starten. 
Familjens sommarhus Domsten har blivit 
Gullans permanenta bostad efter 46 år i 
Stockholm. Cirkeln är sluten, hon är till-
baka i barndomens trakter.
– Jag är en ”Beckmanflicka”, säger Gullan. 
Hon gick på Anders Beckmans skola 
1945–47. När hon tog sina första kliv ut i 
yrkeslivet fanns det bland annat mängder 
av fackförbundstidningar.
– På den tiden hade alla tidningar litterära 
bidrag, säger Gullan.Det gav jobb åt illustra-
törerna. Hos ”All världens berättare” kunde 
man få 125 kronor för en novellillustration, 
vilket innebar tre teckningar.

– Det vanligaste arvodet var 35 kronor för 
teckning (625 kronor dagens penning-
värde). Men man fick ligga i.
– Som frilans måste man ha minst tio 
olika tidningar för att få det att gå ihop.
Och frilans har hon varit genom alla år. 
Hon gjorde illustrationer för många olika 
tidningar som till exempel Hem i Sverige, 
Idun och Folket i Bild. Ingen av dem 
finns kvar. Vi och Dagens Nyheter i 15 år, 
som hon också jobbat för, lever som 
bekant.
Men uppdragen från DN tog slut i sam-
band med att hon hade gjort ett större 
reklamuppdrag. Det var en hel serie 
annonser för Svenska Handelsbanken. 
Det sågs inte med blida ögon att jag hade 
sålt mig till sådana makter, säger Gullan.
– Men jag fick så mycket betalt så jag 
nästan höll på att svimma, mer än fyra 
gånger så mycket som man vanligen 
kunde få för teckningar.
Med tiden började Gullan skriva själv och 
illustrera de egna texterna. ”Växter från 
havsstrand och strandäng” (1979) och 
”Utflykter i bokskogen” (1983) tar sin 
utgångspunkt i barndomens landskap i 

nordvästra Skåne. I korta kapitel blandar 
hon samtida iakttagelser i naturen med 
historiska tillbakablickar. Det är lättsamt, 
lärt och lärorikt i skön förening. Böckerna 
var också resultatet av ett allt aktivare mil-
jöintresse. En puff i den riktningen fick 
hon från Svenska Tecknare flera år tidigare.
1972, i samband med att FN hade en stor 
miljövårdkonferens i Stockholm, så ord-
nade Svenska Tecknare en utställning i 
Sverigehuset. Gullan deltog med en svit 
teckningar som handlade om att de skån-
ska bokskogarna måste räddas. Hennes 
miljöintresse hade blivit väckt på allvar 
och det skulle bli fler både bilder och 
texter med miljöfrågorna i fokus framö-
ver. Miljöintresset gav jobb, helt enkelt.
Sedan några år är Gullan synskadad och 
kan inte teckna längre. Men hon klarar sig 
bra och bor hemma fast hon inte har stort 
mer än ledsyn.
– Hemtjänsten kommer varje dag klockan 
tio och kollar att jag lever, säger hon.
Skriver gör hon dock fortfarande på sin 
Remington skrivmaskin. Det skall bli en 
Minnesbok.

Utdrag av Dick Schybergs intervju 2015
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Lars Rydegård 
- konstnär, reklamtecknare
och arbetsterapeut

Lars ville bli konstnär, 
men fadern ansåg att han skulle 
ha ett riktigt jobb.
Halva släkten fanns i Danmark och bland 
dem var två, som tillhörde Danmarks mest 
berömda konstnärer. Christen Købke (1810 
- 48) och Knud Agger (1895 - 1973), båda 
representerade på Nationalmuseet m. fl.  
Lars har tydligen fått deras gener i arv. 
Under skolloven i slutet av fyrtiotalet fick 
Lars följa med Sahléns fruktbåtar, 
Johnsonlinjen och Fred Olsenlinjen på resor 
runt om i världen och då speciellt Afrika i 
länder som Senegal, Gambia, Marocko och 
Sydafrika. På dessa resor tecknade han hela 
tiden och samlade inspiration.
Några somrar arbetade han på Rörstrand 
och lärde sig dreja och dekorera sten- och 
lergods. Som lärling hade han 15 kr i veck-
an.. Fabriken låg nära hemmet så han kunde 
bo hemma. Genom Gullan Gregoriusson 
fick han reda på att ett hus var till salu i 
Domsten. På så sätt blev Lars domstensbo 
under några somrar och senare på heltid 
eftersom föräldrarna flyttade ner för gott.
Efter skolan tänkte Lars bli teckningslärare 
för följa faderns uppmaning om ett riktigt 
jobb och inte bli en konstkludd som hade 
svårt att försörja sig. Så det blev två förbere-
dande år på Konstfack i Stockholm. Sedan 
var det meningen att fortsätta i ytterligare 
tre år för att bli färdigutbildad. Men en vän 
och erfaren teckningslärare till familjen 
avrådde på det bestämdaste - det var ingen 
framtid. Därför började Lars på Beckmans 
för att bli reklamtecknare. Där träffade 
han Gullan Andersson (Gregoriusson) och 
Sven Rydén.
Tyvärr fick Lars avbryta studierna tre 
månader innan examen 1947 eftersom 
han blev tvingad att göra lumpen. Trots 
rektorns intyg blev det inget uppskov.
Efter tjänstgöringen jobbade han med 
reklam bland annat till Lantmännen.

1962 träffade han en väns dotter, 
som ansåg att arbetsterapeut var 
ett bra och intressant jobb.
Efter utbildning blev det Sankta Marias sjuk-
hus, där Lars hade hand om dagpatienter 
inom det som idag skulle kallats BILD i 
skolan. Ett mycket stimulerande och 
givande arbete. Här jobbade han i 28 år 
fram till sin pension vid 63 års ålder.
Efter pensionen reste Lars runt i Afrika 
och besökte många av de platser som han 
i sin ungdom varit på under sina sjöresor. 
Numera läser Lars mycket och dagligen 
"tvingar" han sig ut på promenader till 
Laröd för att handla eller bara för att 
motionera.
I januari fyllde Lars Rydegård 90 år och 
är fortfarande vid full vigör. Det är de 
danska generna som gör sig gällande. 

Född i Lund men flyttade redan som ettåring till Lidköping 
med sina föräldrar. Fadern var VD för Östergötlands 
Lantmän, men även engagerad i rederinäringen.
Redan som skolgrabb var Lars duktig i teckning 
med stort A (dåtidens högsta betyg).

LERFATET
Lars har handdrejat fatet (diam. 41 cm). 
När leran var lädertorr täcktes det med vit eng-
obe (vit lera). Därefter skrapade och ristade han 
fram den "afrikainspirerade" dekoren. 
Slutligen blyglaserades fatet.

FRUKTFATET
Dekoren är målat på ett obränt 

Rörstrandsfat (diam. 31 cm) med 
olika oxidfärger och därefter bränts.

Lars Rydegård med en spansk flygvärdinna 
på en klippa vid Senegalkusten 1950.

VASERNA
Handdrejade 
vaser 12 och 20 cm 
höga, som Lars 
designat och bränt. 
Från 1970-talet.
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Sven Rydén - konstnär och tecknare 

Sven kom till Domsten redan 1961 
då familjen hyrde ett hus på Södra 
Stranden (huset hette Skål). Senare 
köpte man ett hus på Ålagränd som 
numera är familjens sommarställe. 
Hit flyttar man varje vår och stannar 
till september. Här vid Sundet har 
Sven hittat flera av sina motiv till 
sina färgsprakande akvareller.
Den 16 mars 2015 blev Sven 90 år.

Teckning av Domstens hamn som den såg ut 1971. Tuschteckning 30 x 17 cm

Blyertsteckning 
av Kurt, vår 
legendariske 
f iskare. 
30 x 20 cm.

Sven Rydén är född och uppvuxen i 
Bollnäs och utbildades vid Beckmans 
reklamskola i Stockholm 1946-48. 1950 
knöts han till Svenska Dagbladet som fri-
lanstecknare för att 1958 få fast anställning.
Under sina 40 år på Svenska Dagbladet 
blev Sven en av tidningens mest välkända 
medarbetare, som porträttör tecknare och 
i de egna texter han skrev på Marginalsidan 
med humor. Han gjorde många spännande 
reportageresor med bland annat I. Lindmarker 
till Sovjetunionen under åren 1960 - 62 och 
Europa runt och hela USA tillsammans 
med Gits Olsson. Resorna blev till under-
lag för stort antal böcker. 

Nämnas kan också utställningen i 
Laholms teckningsmuseum 2003 och 
Bollnäs kulturpris 2006.
Han är representerad i Nationalmuseum, 
Statens porträttsamling på Gripsholm, 
Konungens samlingar, Bollnäs museum, 
Östergötlands länsmuseum, Hälsinglands 
museum, Tessininstitutet i Paris, 
Helsingborgs museum och Solna stads 
samlingar. Solnas kulturpris fick han 1968. 
   Tillsammans med Bo Grandien gav han 
1996 ut boken Näsan först. Den innehåller 
ett stort urval av hans teckningar, och 
titeln syftar på att han alltid börjar med 
näsan då han skall göra ett porträtt. 

Den som fick Sven intresserad av vår bygd 
var Bo Nordbäck (Tomas Nordbäcks far), 
teckningslärare i Helsingborg, som ord-
nade utställningar för unga tecknare.

Vid sidan av detta verkade Sven Rydén som 
fri konstnär, med åren i allt mera ökande 
utsträckning. Hans främsta uttrycksmedel är 
akvarellen som han behandlar med en inten-
siv, ibland flammande kolorit. Motiven är 
främst hämtade från Öresund. En annan 
motivkrets är hämtad från platsen där han 
växte upp utanför Edsbyn.
  På Waldemarsudde visades hans teck-
ningar 1979. På 70-talet hade han även 
utställningar på Vikingsberg. 1994 på 
Krapperup samman med Gustav Rudberg 
(Spaniengustav) och bl. a. konsthallarna i 
Skellefteå och Örnsköldsvik har visat 
hans verk liksom flera stockholmsgallerier. 

Vy över Domsten 1974. Sven satt uppe vid Backstugan och målade.      Akvarell 33 x 33 cm

7



Tomas har efter sin pensionering satt 
fart på ett projekt som legat vilande 
sedan början av 1970-talet då han 
köpte en sönderrostad Jaguar XK120.

Under de fyrtio år som gått sedan dess 
har Tomas arbetat med olika datorise-
rade bildsystem och bland annat 
utvecklat en stor flatbäddsscanner. 
Någon tid för bilrenovering fanns inte.

En ny marknadsnisch uppstod
Alla östländer hade kvar sin äldre teknik 
att framställa kartoriginal med hög nog-
grannhet. De handritade kartorna var upp-
klistrade på stora aluminiumplåtar för att 
få ett stabilt original. Tomas fick en förfrå-
gan från polska myndigheter om hans 
scannerkonstruktion skulle kunna använ-
das till att digitalisera dessa plåtar. Tre 
system har levererats till Polen varav två är 
uppgraderade och fortfarande i drift. Stor 
yta och hög precision kräver ett stabilt 
stativ. Scannerbordet mäter först en svart 
och sedan en vit referens för varje detekto-
relement. De framräknade värdena använ-
des sedan under scanningen för att göra en 
fotometrisk korrektion i varje bildpunkt. 
Bordet drivs av en stegmotor via en kul-
skruv för att uppnå de geometriska kraven.

Den lilla bilden visar ett av fyra kamerahus.
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Ett pågående och ett sovande projekt som väckts till liv

Den stora flatbäddsscannern utvecklades 
ursprungligen i slutet på 1980-talet åt dåva-
rande Lantmäteriverket, nuvarande Metria. 
Senare blev den även använd i Polen för att 
överföra deras föråldrade teknik till digitali-
serade dokument.
Lantmäteriet hade som avsikt att successivt 
överföra sina filmbaserade kartoriginal till 
digital form. För detta fordrades en extra stor 
scanner som kunde ta filmformat upp till 

1200 x 800 mm med en felmarginal av högst 
en tiondels mm. Det första systemet levere-
rades 1990 och använde den tidens bästa 
datorer och elektronikkomponenter.
Scannern uppdaterades en gång under sin 
15-åriga driftstid för att utnyttja de stora 
prestandaförbättringar som hade skett på 
datorer och minnen. Efter 15 år fanns inget 
behov av scanning längre. All film hade 
digitaliserats och ingen ny producerades.

Detalj av plåt, ursprungligen ritad 1937 och reviderad ett flertal omgångar fram till 1974. Aluminiumplåtarnas storlek är hela 850 x 700 mm. 
Ritningen är utförd med en fantastisk precision och skicklighet. 

Tomas Ohlsson, nygammal domstensbo, presenteras med två speciella projekt. En storbildsscanner och en Jaguar från 1952
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Ett pågående och ett sovande projekt som väckts till liv

En gammal Jaguar i tusen bitar kommer snart att bli som ny igen efter 40 år
Under studietiden i Lund hittade Tomas en mycket rostig och delvis nerplockad Jaguar XK120. 
"Jag köpte min drömbil men lade nästan genast det stora renoveringsprojektet åt sidan".

"Under de första 40 åren som Jaguarägare 
ägnade jag mycket tid åt att flytta min 
sönderplockade bil mellan olika förva-
ringsplatser. Först i Lund, sedan i 
Linköping och nu här i Domsten. 
Däremot har det blivit betydligt mindre 
tid åt själva renoveringen. Efter pensione-
ringen och flytten till Domsten har pro-
jektet nu kommit igång på allvar.

Jaguar XK120 lanserades 1949 som en för-
hållandevis billig supersportbil. Bara hälften 
så dyr som dåtida Aston Martin och Ferrari 
men samma prestanda. Mitt exemplar är en 
kupéversion från 1952 och det har visat sig 
vara det första som importerades till Sverige 
av denna modell. XK-modellerna hade stora 
framgångar på tävlingsbanorna under 1950-
talet. Bland annat vann man Le Mans ett 
par år i rad.
All rostig plåt har ersatts med ny. Det är 
nästan bara taket, motorhuven och bagage-
luckan som återstår av den gamla karossen. 
Alla svetsar är sedan tennspacklade och 
nerfilade", berättar Tomas.

Insvetsning och riktning av nya 
plåtsektioner var nytt för Tomas 
men han hade god hjälp av en kom-
pis med goda erfarenheter på området. 
När de ansåg, att de inte kunde få det 
bättre med tennspacklingen och pansarfilarna, 
lämnade Tomas över ansvaret till billackeraren.

   Här har den 
nymålade karossen 

kommit tillbaka frän 
lackering. Bilens original-

färg och lackerarens perfekta 
underarbete ger ett intryck av att 
det kommer att blir en helt ny bil.
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Lars Öhlin   
Utvecklingschef och finsnickare

Specialbeställd hallbänk

Lars Öhlin, 48 år, flyttade 2006 till 
Domsten. Familjen är hustrun Catja, 
barnen Clara 8 år och Viktor 5 år. 

Sedan barnsben har Lars pysslat 
med tekniska grejor och gillat att 
aktivera både hjärna och händer.

Släkten består till stor del av ingenjörer. 
Morfar var den stora idolen och inspira-
tionskällan och det var han som invigde 
Lars i elektroteknikens fantastiska värld. 
Han var även en duktig hantverkare och 
visade vad som vad möjligt att åstad-
komma med bl.a. trä. Han berättade his-
torier om sin far som var byggmästare 
som byggde allt från hus till möbler, så var 
det ju förr.
"Mitt yrkesval och identitet funderade jag 
inte så mycket på. Ingenjör är vad jag är 
och skall bli" säger Lars och berättar 
vidare: "Jag har arbetet med produktut-
veckling inom området elektroteknik och 
mjukvara i hela mitt vuxna liv. Först med 
att utveckla produkter till att sedan glida 
över till att arbeta med att leda utveck-
lings och test organisationer. Jag spende-
rade 10 år på SonyEricsson och skapade 
och ledde funktioner och organisationer i 
Lund, Tokyo, Peking och San Fransisco" .

Efter tio år av högt tempo, mycket resan-
de och fantastiska kulturutbyten och en 
mängd knutna vänskapsband över världen 
bestämde han sig för att fokusera hemåt 
och inåt. 
Slutade på SonyEricsson 2012 och 
bestämde sig för att göra något helt annat. 
Lars har alltid snickrat och alltid haft en 
liten "snickarboa" oavsett bostadsort. 
Efter ansträngande tentor blev det därför 
bearbetning av träbitar som gällde.
Redan 2008 registrerade han företaget 
Domstensnickeri för att kunna smyga 
igång verksamheten i blygsam skala. Efter 
att slutat sitt arbete blev det snickeriet på 
heltid. En fantastisk ny fas i livet startade.
Lars kunde nu på heltid gå i blåbyxor, 
känna doften av ny hyvlad norrlandsfur 
och fysiskt se sitt skapande var mycket 
tillfredställande. Under nästan två år drivs 
snickeriet på heltid och Lars njuter.

Sedan slog slumpen till, en gammal 
bekant och före detta arbetsgivare behö-
ver förstärkning på sitt företag, ISEC. 
Där utvecklar man övervakningskameror 
och system för miljöer med hög radioak-

tiv strålning exempelvis kärnkraftverk. 
Ägaren sökte en utvecklingschef så han 
kunde fokusera mer på strategisk försälj-
ning.  
Teknik ligger i Lars gener och han börjar 
"konsulta" några timmar i veckan som 
sedan slutade med en fast anställning på 
ISEC.

Idag kombinerar Lars det bästa 
av två världar - 
Utvecklingschef 
och Finsnickare.
Han snickrar 
fortfarande mycket 
själv men dragit 
ned på antal upp-
drag. När större 
jobb dyker upp, 
utnyttjar Lars sitt 
nätverk av duktiga 
finsnickare som 
hyrs in.

Del av matsalsinredning till Öresundskraft

Hörndetalj som visar kvaliteten på snickeriet 

Parinnerdörrar, leveransfärdiga till målaren
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Magnus Hallberg är domstensbo i 
tredje generationen och bor fortfa-
rande kvar i huset som hans farfar 
byggde i slutet av 30-talet.
Här har han drivit företag sedan 
1965 och är fortfarande i full sving 
med att tillverka och reparera stora 
och små saker till företag, kyrkor, 
gårdar och privatpersoner.

                    Magnus har en gedigen               
utbildning inom flera yrken. Redan som 
fem-sexåring i början av 50-talet var han 
"hjälpreda" åt byggmästarna i byn (här 
fanns många på den tiden).
Drog ut spik och rensade råspont, hämtade 
läsk och wienerbröd till byggarna, fick en 
tjugofemöring som tack. För pengarna 
köpte han spik och byggde bland annat en 
hundkoja till "Blåseborg" uppe vid nuva-
rande väg 111. Priset var kr 5.50.
Som elvaåring 1956, fram till 1959, hade 
han sommarjobb i Viken hos Rydbergs 
Cykel & Sport med 1 kr/timme som lön.
Sen utbildade Magnus sig till Bilmekaniker 
under 4 år. Samtidigt gick han kvällskurser i 
gas- och bågsvetsning. Därefter blev det 
jobb i bilverkstäder fram till "lumpen". 

1963 var han sommarvikarie som brand-
man vid Lunds Brandkår. 
1965 startade Magnus Cykel & Fritid 
med verkstad och försäljning, Bygatan 29 
samt utställning Bygatan 54, före detta 
lanthandel Österberg, sedermera Nilsson. 
1969 ändrades namnet till Båt & Fritid 
AB eftersom båtintresset i byn blev stort. 
(se annons från 1970 i Dombasunen).
1967 blev Magnus fast anställd som 
brandman vid Helsingborgs Brandkår 
och var kvar inom brandförsvaret tills 
början av 1990-talet.
Han övertog Konst & Solurssmide i 
Helsingborg och under några år leverera-
des konstsmidesprodukter till hela 
Norden från lilla Domsten.
I början av nittiotalet skiftade företaget 

namn till Villaservice med inriktning på 
trä och smide. Med detta jobbar han än 
idag trots sin aktningsvärda ålder - men 
Magnus är ju synnerligen pigg och vital.
Några exempel på jobb under året finns 
avbildade här. Flera stora uppdrag med 
renovering och nytillverkning av grindar 
har gjorts till Balderups Slott, Höganäs 
Kyrkogård, Bårslöv Kyrka med flera.

Många uppdrag, förutom smide, har det 
blivit som reparationer av vaser, lampor, 
smyckeskrin, möbler, spännen och natur-
ligtvis solur. Och för med det mesta har 
det lyckats, säger Magnus Hallberg och 
avslutar med:
"Jag är nöjd när kunden är nöjd - det blir 
dubbel glädje".

Magnus Hallbergs väg från hjälpreda 
till dagens Villaservice

Bilden längst till vänster: 
Helt nytt räcke till en fastighet på Tågaborg. 
Kunden blev mycket nöjd med arbetet.

Vänster bild:
Detalj som visar smidesarbetets komplexitet.

Grinden överst: 
Nytillverkad grind för Balderups Slott, 
som ligger vid Arild.
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Domstens Båtklubb
Ordförande Göran Artman 0708-235327 
Kassör Kerstin Forne 948 40
Sekreterare Greger Admarker 948 40
Klubbmästare Thomas Lööb 13 11 31 
Ledamot Christer Eriksson 20 22 11 
Ledamot Pelle Weimenhög 933 76 Klubbens hemsida: 
Jollesektionen Gustaf Johnson 910 72 www.domstensbatklubb.se

Greger Admarker blev "Årets seglare" i DBK, 
för att med fru Kerstin och Mats Boson del-
tagit flest gånger i de populära klubbsegling-
arna på tisdagar. I alla väder har familjens 
båt "Cassiopeja", en Scanner 391, synts på 
Öresund. Flitigast av alla. 
Alla ni som tycker att det ser mysigt ut med 
segelbåtar på Öresund. Ta chansen att själv 
åka med en av båtarna. Välkomna till 
Domstens hamn tisdagar 18.30 under seg-
lingssäsongen.
En av Görans Artmans bravader 2015 var 
att ensamsegla "Fyn Runt", i världens största 
tävling för ensamseglare "Challenge of the 
sea". En seglats på minst 134 nautiska mil i 
hårt väder.  Bra jobbat.

Styrelsen i DBK är ute och seglar

Göran har även varit i Skottland för att 
vidare utbilda sig som skeppare. Det var 
en 5 dagars utbildning och en tuff 2 
dagars examinering med praktiska 
övningar både på land och till sjöss. 
Utbildningen är välkänd i seglarkretsar 
över hela världen. Göran och Örjan 
Goteman, som också genomförde utbild-
ningen, kunde stolta åka hem med var sin 
RYA Yachtmaster™ examen. 
Lars Rosenqvist har i sommar seglat 
"Själland Runt". Tävlingssträckan är 216 
nautiska mil om man går genom 
Bøgestrøm. Det var en hård seglats i 
16-17 m/s på Kattegatt. Minst 25 båtar 
avbröt tävlingen. På natten tog dessutom 
batteriet slut. Så det blev gammaldags 
navigering, utan instrument och utan 
sömn den natten. 92 båtar startade i täv-
lingen. De var indelade i klasser och Lars 
startade i klass 8:a där det ingick 15 båtar 
varav endast 4 kom i mål. Efter 2 dygn, 10 
timmar och 8 minuter kom "Lis af 
Domsten", en 32 fots Comfortina, i mål 
som 1:a. Grattis Lars och besättningen 
Magnus Runesson, Anton Runesson och 
Tony Ohlsson.
4-Timmarsseglingen, båtklubbens kapp-
seglig gick lördagen den 29 augusti. Med 
start klockan 11. Den viktiga tidtagning-
en vid start och målgång sköttes av 
Susanne Artman, Maria Rosenlind, Maria 
Lindell och Carina Ahlklo. Det var 16 båtar 

som passerade mållinjen. Segrade gjorde Jan 
Höjman efter att ha seglat 23.8 distansminu-
ter i sin Maxi Racer. På andra och tredje plats 
kom Thomas Lööb och Jonas Lagner.
Jollesektionen arrangerade Kullen Cup den 
27 juni utanför Domstens hamn. 
8 Optimister och 3 Fevor deltog. Gustaf 
Johnson var ledare för tävlingen.
Seglarskolan har i år genomfört 6 tvåveck-
orskurser för Nybörjare och Fortsättare.   
I de attraktiva kurserna har 63 elever utbil-
dats. De har seglat Optimist, Feva eller 
Laser. Chefer för utbildningen har varit 
Axel Johnson och Gustav Forne Admarker. 
De båda får mycket beröm från elevernas 
föräldrar för sina insatser i Seglarskolan.
Seglarutbildning för vuxna startades under 
året och 8 personer deltog. Klubbens båda 
C55:or var mycket bra som övningsbåtar.  
Kursverksamhet. 
Tillsammans med grannklubbarna har vi 
arrangerat kurser i förarbevis, kustskep-
pare, utsjöskeppare och VHF certifikat.

Vad händer på motorbåtsfronten? Mycket.  
Exempelvis har Eva och Bengt Johansson 
ordentligt utnyttjat sin Nimbus båt i som-
mar. Första etappen gick till Köpenhamn. 
Därefter blev det besök i de flesta hamnar 
längs sträckan upp till Gilleleje.  Har man 
cyklar med ombord så når man de bästa 
matställena längs hela kusten säger Bengt. 

23 april, lördag Sjösättning. 
Skriv upp ditt namn och telefonnummer på 
tavlan i Domstens hamn så vi vet om din båt
skall lyftas med den "stora kranen".
1 maj, söndag kl. 09.00 Hamnstädning. 
Vi städar och gör underhållsarbete i ham-
nen. Alla är välkomna. Det är många små 
jobb som skall utföras och alla händer 
behövs. 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 båt-
klubben på lunch.
1 maj, söndag klockan 13.00 Årsmöte
i Havsbris.
20 juni måndag Seglarskola, kurs 1 
startar för Nybörjare och Fortsättare.

4 juli, måndag Seglarskola, kurs 2 
startar för Nybörjare och Fortsättare.

18 juli, måndag Seglarskola, kurs 3 
startar för Nybörjare och Fortsättare
27 augusti, lördag 4-Timmarssegling. 
DBK:s årliga klubbkappsegling i Öresund. 
Båtar från andra klubbar är välkomna.

8 oktober, lördag Torrsättning. 
Skriv upp ditt namn, telefonnummer och 
båttyp på tavlan i Domstens hamn så att 
vi vet om din båt skall lyftas med den 
"stora kranen".

ÅRET SOM GÅTT

VAD HÄNDER 2016?
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Föreningens målsättning är att främja trevnaden i södra Domsten 
samt att tillvarata och utveckla badmöjligheterna inom området.

Aktiviteter
Under sommaren ordnas ett antal grill-
kvällar. Som vanligt bjuder föreningen 
på grillkorv till alla barn som vill vara 
med på våra familjeträffar. Separata kal-
lelser kommer i er brevlåda när vädret 
verkar stabilt.
Räkfesten kommer som vanligt i sep-
tember/oktober och Soppsuccén från 
2015 upprepades den 31 januari 2016.
Dessa aktiviteter brukar vara fullbokade. 

Medlemsantal
Vi har fortfarande 66 hushåll som med-
lemmar. Detta är ca 90% av alla hushåll 
inom "vårt" upptagningsområde vars 
gräns är Fullriggarvägen i norr.  
Tillkommer norr om Fullriggarvägen 
4 hushåll, som också önskar vara med.

Styrelse
Ordförande Anita Linde 0725 44 22 67 linde.domsten@telia.com
Sekreterare Kjerstin Du Rietz 18 18 43 k.durietz@telia.com
Kassör Lena Vilnersson 0704 22 03 08 lena.vilnersson@telia.com
Revisor Jan Hansson 945 89 hansson.domsten@telia.com
Flaggchef Lars Dahlqvist 0706 75 52 19 lars.r.dahlqvist@gmail.com
Klubbmästare Björn H:son Linde 0725 26 14 15 bhl.domsten@telia.com
Mer information på vår hemsida:   www.domsten.nu/sodra
Badföreningens Pg för medlemsavg. på 100 kr är:  519269-5 (glöm inte ditt namn)

Årsmötet var välbesökt som vanligt av ett 
trettiotal medlemmar. Ordföranden 
Anita Linde redogjorde snabbt och före-
dömligt för händelser och aktiviteter 
under det gångna året. 
Efter mötet bjöd föreningen på god tårta.

Årsmöte
Vi samlas vid flaggstången söndagen den 26 juni 2016 klockan 15.00. 
Vid dåligt väder flyttar vi in i Lindes garage på Gröna Gång 11. Medtag kaffekorgen. Föreningen  bjuder som tidigare på tårta.

Natten till den 30:e november 2015 slog 
stormen Gorm till med full kraft. 
Vattenståndet höjdes så att vår brygga 
tidvis var helt under vatten. 



 D
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Vinprovningen var fulltecknad
Petra & Henrik Arnekull smakar på kvällens viner.

Grillaftonen i Havsbris blev en stor succé
Grillmästarna Henrik Stendahl och Rickard Håkansson i full sving. 
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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 sam arbete med övriga föreningar i Domstens 
by för att på bästa sätt ta tillvara olika intressen och önskemål.

Domstens Idrottsklubb

ÅRSMÖTE  den 25:augusti 2016  klockan 19.00 i Havsbris.

Aktiviteter
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.

Styrelse för verksamhetsåret 2015-2016
Ordförande Erik Gustafsson 0705 67 20 13 erik_gustafsson@telia.com
Sekreterare Boel Paulsson Rosenqvist 0706 49 46 70 boelsmail@gmail.com
Kassör Ann-Mari Svedin 042 928 82 annmari.svedin@telia.com
Ledamöter Ulrika Görefält   0708 27 05 53 ulrika.gorefalt@telia.com
 Lisa Ohlander 0767 68 24 81 ohlander.lisa@gmail.com  
 Ninni Lindertz 0734 27 32 50 ninni.lindertz@yahoo.com
 Madeleine Nilzon 0703 66 90 20 madeleine.nilzon@telia.com
 Jenny Stendahl 0723 09 43 14 jennystendahl@hotmail.com
 Johan Hesoun 0708 47 72 09 johan.hesoun@alfalaval.com  

Nät till Strandvolleyboll
Finns att låna för medlem - Kontakta  Christians kiosk 910 22

Tennisbanorna
Tennistider för utomhusspel på Domstensbanorna bokas på anslags-
tavlan vid banorna genom uppklistring av tennis-bongar 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/dik
Tennisbongar köps hos Christians Kiosk  910 22

KOM IHÅG
 att du kan köpa teaterbiljetter till redu-
cerade priser genom Gunilla Frohagen. 
Beställ och hämta dem hos Gunilla på 
Bygatan 61, enkelt och smidigt för oss 
alla här i Domsten och Gråläge.
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Fantastisk skridskoåkning i strålande söndagsväder
Över 70 domstensbor (mer än 10%), stora som små, roade sig på en riktigt 
bra is. Trots mörk himmel över Gråläge kunde alla njuta av solsken och vind-
stilla väder. Goda bullar och varm choklad gjorde DIKs idrottsdag till succé. 

ad ERAC
erachtlaeh evitavonni gnidda

dnalniF - yawroN - kramneD - nedewS



Föreningens ändamål är att tillvarata och främja Domstens och Gråläges intres-
sen 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.

Domstens Byförening

Nytt medlemsrekord
Vi är nu 278 medlemmar i Byföreningen, vilket är en ökning med 8 stycken under året. 
Gråläge och Domsten har tillsammans ca 320 fastigheter så vi saknar fortfarande 13 %.
Medlemsavgiften är 250 kr/år och sätts in på Postgiro 5670-7839.  

Styrelsen 2016
Ordförande  Björn H:son Linde  0725 26 14 15 bhl.domsten@telia.com
Vice ordf. Per-Inge Krafman 042 13 20 60 per-inge@krafman.se
Sekreterare Paul Andersson 0701 70 65 08 palle999@telia.com
Kassör Elisabeth Malm-Butke 042 924 16 e.malm-butke@swipnet.se
Ledamöter Magnus Eriksson 042 944 44 magnus.eriksson@gartner.com
 Ludmila Ohlsson 0730 43 57 89 ludmila.ohlsson@gmail.com
  Patrik Berntsson 0725 42 75 85 p.berntsson@telia.com  
Suppleanter Lars Rosenqvist 0736 61 20 23 lars.rosenqvist@resurs.se
 Torsten Bynke 0702 16 27 44 torsten.bynke@telia.com
Valberedning: Nils Högberg  0705 93 08 83 (sammankallande) 

Gå med i facebookgruppen – Vi på Domsten och Gråläge, 
där brukar det mesta av intresse i Domsten och Gråläge ventileras. Ett annat sätt att ta 
reda på vad som händer är att prenumerera på nya notiser på hemsidan. 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. Instruktioner om hur du gör hittar 
du på hemsidan, domsten.nu, under nyheter. Klicka dig vidare och följ instruktionen.
Om några år så blir det nog så att vår papperstidning ”Vi på Domsten och Gråläge” helt 
ersätts av elektroniska media som hemsida och mail. Det ger dig snabbare information, 
ger dig bättre möjlighet att påverka vad som händer i byn. Och sist men inte minst – det 
blir billigare för byföreningen som på så sätt slipper tryckkostnaderna!

Björn H:son 
Linde

Per-Inge Krafman

Patrik Berntsson Lars Rosenqvist Torsten BynkeLudmila Ohlsson

Paul Andersson Magnus ErikssonElisabeth 
Malm-Butke
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Så får du örnkoll på vad som händer i byn!



Sorteringsskåp för avfall inne i Havsbris
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Stiftelsen Havsbris

UTHYRNING
•	 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   
 midsommar afton.
•	 Du	bokar	genom	att	skicka	in	en			
 boknings ansökan via webbplatsen. När 
 bokningen är gjord får du bekräftelse  
 via e-mail.
•	 För	ung	domar	under	20	år	är	antalet		
 gäster begränsat till 30 st, dessutom 
 krävs att föräldrar över vakar festen.
•	 Lokalen	lämnas	välstädad	senast	
 kl. 11.00 på följande dag, se sep. städ-
 program som finns i Havsbris och på 
 www.domsten.nu
•	 Partytält får ej sättas  utanför byggnaden
•	 Uppkomna	skador,	försvunnen	köks-		
 utrustning ersättes av hyres ansvarig.
•	 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	
 bankgiro 548-9810  senast 3 veckor  
 före hyrdatum.

Lokalen har under 2015 varit uthyrd 50 
gånger till privata fester och  använts av 
föreningarna 86 gånger samt av seglarsko-
lan i nästan två månader.
De totala utgifterna för Havsbris 2015var 
97 994 kr varav el, vatten, sopor och för-
säkring uppgick till 30 327 kr.
Årets hyresintäkter blev totalt 49 500 kr 
och resterande belopp bidrog förening-
arna med

PRISER
HYRA PER GÅNG, dag eller kväll
Vardagar Måndag – Torsdag 500:-
Söndagar/helgdagar 600:-
Fredag - lördag/dag före helgdag 1500:-
Barnkalas (inte fredag och lördag) 400:-
Företag, måndag till fredag 2500:-
Stor ljudanläggning 800:-

DÖRRKOD FINNS HOS:
Björn H:son Linde, DBF
 Gröna Gång 11 0725261415
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

Stiftelsens styrelse 2016
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

HAVSBRISLOKALEN
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 respek-
tive förening för två år i taget. 

Uthyrning och skötselregler för Havsbris 
beslutas av styrelsen och beskrivs nedan. 

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 dubbelbok- 
 ningar, 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.

Stiftelsen Havsbris huvudsakliga ändamål är att äga och förvalta huset. 
Havsbris skall stå till för fogande för Domstens Byförening, Domstens Båtklubb 
och Domstens Idrottsklubb för deras års-och styrelse möten, övrig förenings-
verksamhet samt som samlings lokal för medlemmarna i respektive förening. 

Vid frågor – kontakta stugvärdarna Elisabeth Malm-Butke eller Anita Linde

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

Så här bokar du Havsbris
Gå in på www.domsten.nu
Tryck på fotot över Havsbris.
Läs igenom texten och tryck på önskad 
dag om den är tillgänglig.
Fyll i formuläret och invänta bekräftelse.

Du kan även ringa någon av stugvärdarna.
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Backstugevägen
1 Friman, Lars, Agneta
4 Richert Erik, Klint Anna
7 Rentner, Lars, Monica 
 

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

Berghemsvägen
1 Paulsson, Thomas, Birgitta 
2 Ekman, Claes 
4 Frost, Ingvar 

Bokliden
1 Olsson, Klas, Malin 

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

Bygatan
1 Montessoriskolan
4 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 ?
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
30 Ekberg, Peter  Jönsson, Erika 
31 Kivits, Bart   Brusselers, Corinne
32 Ekberg, Kjell, Marianne
33 Ahlström, Erik   Gahne Katarina 
34 Ekberg, Kjell, Marianne
35 Carlsson, Patrik, Bettina
36 O'Connor, Diarmuid, Bodil 
37 Ribberfors, Samuel, Rosita 
38 Håkansson, Gunnar, Lil 
40 Nordström, Bertil, Birgitta 
41 Nilsson, Lennart, Agneta 
42 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 Marthinsson, Per, Charlotte
52 
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 Stendahl, Sonja
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.  Gullmo, Eva 
82 Ohlander, Johan, Elisabeth 
83A Andersson, Susanne
83B Bernhold, Mats
84 
85 Henriksson, Hans-Åke, Annika
87 Wachtmeister, Charlotte
89 Maak, Jan-Olof
91 Ohlander, Christer, Gunnel

Byarnas invånarregister i februari 2016
Fregattvägen
4 Herfindal Geir, Lindberg Pia
5 Remahl, Chris, Gun
6 Björkman, Ulf, Catarina
7 Olsson, Mikael.  Tranebacke, Christina

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, Lotta 
12 Bennsten, Anders, Sofie

Fågelsången
1 Halmén, Mats, Lisbeth 
2 Halmén, Gurli 
3 Lindström, Bodil, Björn
4 Christoffersson, Björn, Christel 
5 Nordbäck, Tomas 
6 Hallbeck, Bo, Helena 
7 Eneroth, Bo, Margita 
8 Öhlin, Lars, Catja 
9 Påhlsson, Lars.  Balsberg, Anna-Maj 
10 Nyberg, Sven Ingvar, Lisbeth 
11 Axelsson, Mats 
12 Nilsson, Hans, Margareth
13 Brantevik, Åsa, Kjell
15 Ahrenkiel, Hanna.  Elofsson, Mattias
17 Eriksson, Magnus, Lena 
18 Langner, Christine, Jonas 
19 Rönnqvist, Lars, Lena
20 Arnekull, Henrik, Petra 
21 Tengblad, Carl-Henric, Anne
22 Admarker, Greger.  Forne, Kerstin 
23 Holmgren, Gregor 
24 Wennmo, Carsten
25 Wallin, Birgitta.  Johnsson, Bengt
26 Nobel, Jan, Åsa 
27 Bergström, Jonas, Cecilia 
28 Buhl Christiansen, Niels.  Tracey, Jane 
29 Göransson, Mats, Ann
31 Lauridsen, Kristian

Gnetarödsvägen
2 Gustavsson, Folke
 Medin, Christina 
4 Fält, Berit
6 Jönsson, Karl-Erik 
8 Olsson, Birgitta 
10 Johansson, Kerstin 
12 Tengblad, Lena 
14 Gunnarsson, Nils-Erik, Ingela

Gröna Gång
1 Lideflo, Ingvar, Inga-Lisa
2 Persson, Krister 
3 Hejzlar, Jan, Aleksandra 
4 Jansson, Ralph 
5 Andersson, Karl-Gustav, Annika
6 Ekblad, Tom 
 Bergman, Ingegärd
7 Kullmar, Bengt 
8 Engman, Marcus, Lena
9 Hugo-Persson, Mats
11 Linde, Björn, Anita
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13 Nessling, Percy.  Du Rietz, Kjerstin 
15 Anderberg, Kerstin, Björn 
17 Ohlsson, Karin
 Ohlsson, Tomas, Ludmila

Göran Wittings väg
1 Krook, Ebbe, Lena
3 Hagman, Bertil, Margareta  

Lärkstigen
2A Ljungnér, Bengt, Gunilla 
2B Hessler, Jonas, Marie
3A Larsson, Maud, Per-Anders
3B Mauritzon, Per, Inger
4A Hrabaciko, Christian, Gitana
4B Stridsberg, Nils, Christel
5 Krafman, Per-Inge, Eva
6 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 Widén Carl-Johan, Louise
15 Liljeberg, Nils, Maria
16 Tillquist, Göran.  Segreland, Monika 
17 Sandin, Maria 
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 Nilsson, Ulf, Monica
2 Jönsson, Bert
3 Olverling, Otto 
4 Svenningsson, Carl-Magnus, Catharina

Norra stranden
6 Åberg, Eva 
8 Claranius 
10 Bergers, Ulf
14 Gustafsson, Per-Olof.  Svedenstedt, Lotti
16 Wendt, Wilhelm, Mette 
24 Krook, Lena

Peter Svenssons väg
1 Otto, Wilhelm  
 Jansson-Otto, Kerstin
2 Alm, Rickard.  Edenhammar, Lotta   
3 Persson, Mats, Carina 
4 Malm, Elisabeth 
5 Lindertz, Jonas, Ninni

Petter Jönssons väg
1 Bynke, Torsten
3 Ahlklo, Mats, Carina
4 Andersson, Ingrid 
5  
6 Persson, Jan, Marie 
7 Philip, Thomas, Ingalisa 
8 Winde, Mats 

Seglarevägen
2 Artman, Anders 
3 Von Heidenstam, Carl, Catharina
4 Abdon, Rolf, Anna
5 Elfberg, Rolf, Camilla
6 Heijne, Elsa
8 Sjöström, Hans, Kerstin
10 Malmberg, Göran, Ingegerd 

Stejlebacken
1 Håkansson, Per-Åke, Gerd
2 Aronsson, Curt  Collin, Jeanette
3 Wallenberg, Gunn 
4 Stendahl, Kjell, Annika 
6 Håkansson, Per-Åke, Gerd

Sundsvägen
1 Lundblad, Anders, Ida
2 Frankki, Sören, Kerstin
5 Collbring, Boris, Gun 
6 Perack, Helena 
7 Dahlqvist, Lars.  Vilnersson, Lena
8 Fredriksson, Tommy, Karin 

Södra stranden
1 Swedin, Jan
 Blomstersjö Swedin, Camilla 
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 

Tuves väg
4 Rindmo, Caj, Zassa
5 Ter Schiphorst, Kristina 
6 Jepsson, Olle
7 Lindgren, Hans, Charlotte
8 Jursic, Dennis  Wanninger, Charlotte
11 Hagman, Carl-Johan
12 Truedsson, Lars-Åke, Karin
13 Arnstein-Peters, Marie
14 Sjöberg-Johnson, Ann-Sofi
 Johnson, Gustaf
15 Bæckström, Anita
 Ståhlberg, Monica
 Moberg, Christina
16 Rabow, Ingegerd, Lennart
17 Nielsen, Niklas, Karin
18 Gustafsson, Joakim.  Johansson, Lisbeth

Vipstigen
1 Elmfors, Rolf.  Flink, Anita
2 Andersson, Jacob.  Gunnarsson, Maria
3 Scheike, Morten, Charlott
4 Nyström, Mats, Mia
5 Olofsson, Peter, Lotta
6 Steen, Johan, Annika
7 Torenäs, Börje, Britt 
8 Hesoun, Johan, Emilia
9 Jönsson, Bo, Anna-Lena
10 Fogelström, Per-Olof, Sylvia
11 Lindgren, Håkan, Susanne
12 Nyberg, Johan, Helena
13 Bengtsson, Patrik, Naiyana
15 Engstedt, Mikael, Barbro
17 Broström, Jerry.  Wranning, Lena 
19 Malmgren, Kay
30 A,B,C
 Domstens Pensionat

Ålagränd
1 Rydén, Sven, Aina
2 Abdon, Rolf, Anna
3 Westander, Stefan, Cissi
 Sjöberg, Anders, Ingegerd
4 Meierkord, Gerhard, Birgitta
6 Gregoriusson, Gullan
8 Paulsson, Ralph.  Edefell, Eva

Ängsliden
1 Artman, Tore.  Thornell Marianne 
3 Toth, Magnus 
5 Månsson, Jonas, Helena

Grålägevägen     
2 Kimming, Magnus, Katrin
3 Engström, Anders, Noni
4 Bonalumi, Thomas
5 Persson, Lennart, Iréne
6 Persson, Håkan
 Reinhold Persson, Carina
7 Timischl, Peter, Mariette
8A Malmberg, Sofi, Torsten
8B Berntsson, Patrik, Susanne
9A Wanninger, Rickard, Cecilia
9B Kvist, Charlotta
10 Axelsson, Rut
11 Bengtsson, Ing-Britt
12 Andersson, Paul.  Gustafsson, Anna
13A Månsson, Torgild, Birgitta
13B Hjalmarsson, Casper, Malin
14 Sönne, Sonja
15 Samuelsson, Leif, Siw
17 Johansson, Bengt, Eva
19 Jeppesen, Cliff, Maria
21A Hedbrandh, Jan-Eric, Eva
21B Högberg, Nils, Ing-Marie
23 Andersson, Per, Mai
25 Höst, Ulf.  Svenningsson, Elisabeth

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. 



Grannsamverkangruppen
För närvarande består gruppen av dessa personer: 

Magnus Hallberg, samordnare  Bygatan 29 928 98 magnushallberg.mh@gmail.com
Bo Andersson, Bygatan 13 070 549 48 20 bo.andersson@grafiskkonsultba.se
Greger Admarker, Fågelsången 22 948 40 forne.admarker@telia.com
Anders Engström, Grålägevägen   3 070 553 54 89 skjulosen@outlook.com
Percy Nessling, Gröna Gång 13 18 18 43 percy.nessling@telia.com  
Göran Tillquist, Lärkstigen 16 32 35 32 gorantu@telia.com
Ingalisa Philip, Petter Jönssons väg   7 922 33 philippa.ik@telia.com

Grannar mot Brott i Domsten och Gråläge
Undersökningar visar att antalet inbrott minskar med ca 25%, 

när det finns en samverkansgrupp mot brott. 
Under året som gick har vår samverkansgrupp som vanligt träffats ett par gånger, 

bland annat för att få insyn i den nyinrättade kommunpolisorganisationen.

Ring då 112 och meddela dina iakttagel-
ser, t ex signalement på förövaren, bil-
nummer, bilmärke, färg.  När det är klart 
informerar du husets ägare och någon av 
personerna nedan, så att vår samverkans-
grupp kan få en uppfattning om vad som 
är på gång, och eventuellt höja beredska-
pen för en vidare grupp av byinvånare.

Om du inser att inbrottet är fullbordat 
och ingen förövare finns kvar på platsen, 
ring då 114 14 som är det nummer man 
ringer om man har lite tid på sig.

Ställ upp för varandra!
Om din granne reser bort, kom då över-
ens om att ta hand om posten och att du 
får använda grannens soptunnor som 
annars skvallrar för tjuven. Titta till gran-
nens hus, gärna på oregelbundna tider, 
eftersom yrkestjuvar i regel gör inbrott 
först efter en tids spaning. Om det är 
vinter, skotta snö eller kör åtminstone in 
din bil på garageuppfarten och trampa 
upp spår till ytterdörren.
Själv tänker du på att det är fri insyn från 
gatan mot din ytterdörr och balkongdörr 
och att det inte finns någon synlig stege. 
Brytbleck på ytterdörrar verkar avskräck-
ande liksom timerstyrda ljuspunkter och 
ytterlampor med rörelsedetektor.

Hundar dämpar viljan att göra inbrott
Vi har många hundar i Domsten och 
Gråläge. Som kan varna. Som kan spåra. 
Efter samtal med tidigare inbrottstjuvar från 
KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) 
vet vi att detta är något av det värsta tjuven 
vet. Vill du som hundägare bidra till trygg-
heten i byn, promenera då inte bara utmed 
stranden utan också utmed Bygatan som 
numera blivit "lättgången". Och slå en lov in 
på sidogatorna, det är trevligt att variera 
promenaden, inte minst för hunden!

Poliskommissarie Mats Johansson (ansvarig 
för kommunpolisen i Helsingborg) informe-
rade gruppen om vad polisen vet angående 
bostadsinbrott här omkring.

Besök gärna Facebooksidan "Vi på Domsten & Gråläge"
Här skriver invånarna om både aktuella händelser och inbrott.

Man upptäcker att ett inbrott är på gång — Vad gör man?
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GÅRDSBUTIK
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Tel. 042-943 46
Domstensvägen 49

254 78 Domsten

VÄXTER 
SNITTBLOMMOR

VILTKÖTT
EKOLOGISKA GRÖNSAKER/FRUKT

TRÄDGÅRD och INREDNING

www.gardsbutikenkulla.se * e-post: 520@telia.com * Följ oss på      Facebook & Instagram

Välkommen till oss! Dan & Lotta Persson



Kl. 08.00 samling vid Kulla Gunnarstorp (ca 200 meter 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! 
15.00 reser vi midsommarstången. Sen blir det musik, dans och lekar för både stora och små.

1 2

5 7 8

3 4

6

Så här viker du din flagga.
Svenska flaggan ska vikas så att det färdiga 
flaggpaket endast visar flaggans blå färg.
Flaggan bör inte vara hissad under natten.

Hissning:  1 mars – 31 oktober kl 08.00 
1 november – 28 februari kl 09.00   
Halning: Vid solnedgången(senast kl 21.00) 
 

Flaggningstider (rekommenderade) Flaggdagar 2016

 1  jan Nyårsdagen
 28 jan Kungens namnsdag
30  april Kungens födelsedag
 1 maj Arbetarrörelsens dag
 15 maj Pingstdagen
 6 juni Nationaldagen och  
   Svenska Flaggans dag
 25 juni Midsommardagen
 14 juli Kronprinssesans födelsedag
 8 aug Drottningens namnsdag
 24 okt FN-dagen
 6 nov Gustav Adolfsdagen
 10 dec Nobeldagen
 23 dec Drottningens födelsedag
 25 dec Juldagen

Flaggning i byn

Norra Bryggan
Kerstin Jansson
Tel. 042-914 63 eller 073-726 41 88
e-post: kerstin.e.janson@telia.com

Hamnen
Bo Anders (Bosse) Artman
Tel. 042-922 07
e-post: a.artman@telia.com

Södra Bryggan
Lars Dahlqvist
Tel. 042-920 48 eller 070-675 52 19
e-post:  lars.r.dahlqvist@gmail.com

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

Dans kring midsommarstången
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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 2014  2015
 0-19 157 153 146
 20-64 366 370 356
 65+ 160 164 176
Totalt 683 687 678

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.
Måndagen den 14 nov. 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.

Onsdagen den 16 mars kl. 19.00

Anmälningsblanketter delas ut i god tid 
före respektive aktivitet.

Några arrangemang i Havsbris 2016

Vägarbete på gång 

Hjärtstartaren är tillgänglig för alla vid en akut nödsituation. Om du använt hjärtstar-
taren, skall du anmäla detta till någon av våra stugvärdar: Elisabeth Malm-Butke  eller 
Anita Linde (se sid. 17) eftersom startaren måste laddas om för att bli användbar igen.

Hjärtstartare
i Havsbris!

Enligt kommunen är det förbjudet att 
parkera på nya gångvägen längs Bygatan.
Det kan innebära parkeringsböter om en 
nitisk polis skulle visa sig i byn.

Rosor bär på en spännande 
kulturhistoria med konst, symbolik och 
doft som gemensam nämnare. Christina 
Högardh-Ihr berättar om rosor med his-
toria vilka dessutom är odlingsvärda för 
skånska trädgårdar, både villaträdgården 
med fin, mylla eller den sandiga tomten 
vid havet.

Hösten 2015 började Skanska vägarbetet på Bygatan. Arbetet har tagit lång tid, med 
en del obehag för dem som bor längs gatan. Enligt uppgift skulle allt vara klart i slutet 
av november 2015 men har tagit betydligt längre tid än planerat på grund av väder och 
resursproblem. Vägen har blivit bra med särskild grusad gångväg och ny asfalt. 
Kommunen har bekräftat att de står för underhållet av gångvägen under såväl vinter 
som sommar. Dessutom har vi fått två nya busshållplatser i norr enligt timglasprincipen 
och med efterlängtade busskurer.
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G
ÄLLE R H E LA BYN

Idrotts-
platsen

SÄNK FARTEN
RÄDDA LIV !
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Grafisk form: bo andersson@grafiskkonsultba.se


