
   Verksamhetsberättelse 2017
 

Styrelse: Björn H:son Linde, ordf, Per-Inge Krafman, vice ordf (avgick under året), Patrik 
Berntsson (vice ordf efter Per-Inge Krafman), Paul Andersson, sekr, Elisabeth Malm-
Butke, kassör, samt ledamöterna Magnus Eriksson, Ludmila Ohlsson, Lars Rosenquist 
och Torsten Bynke (suppleant).

Medlemmar: Avgift 250:-/hushåll. Antalet betalande uppgick den 31 december 2017 till 
269, en minskning med 6 hushåll.

Sammanträden: Årsmöte hölls den 31 januari 2017 (54 personer närvarande). Styrelsen 
har under året hållit 6 protokollförda sammanträden. 

Stiftelsen Havsbris: Björn H:son Linde och Elisabeth Malm-Butke utsågs som ledamöter i 
stiftelsens styrelse. DBF tog initiativ till bildandet av Havsbris Vänner och har genomfört 
ideella arbetsinsatser som målning av fasader och renovering av de tre namnskyltarna. 
Även medverkat till förbättring av wifi-nätet och insamlingen till den nya ljudanläggningen, 
där överskottet ska gå till ljudfrämjande åtgärder.

Kommunikationer och IT: Under året satsades på en förbättring av kommunikationen 
med byborna med en ytterligare uppdatering av hemsidan domsten.nu. En förenings-
övergripande redaktionsgrupp startades också med ansvar för hemsidan och bytidningen 
”Vi på Domsten och Gråläge” och samordningen mellan dessa. Tillsammans med DBK 
genomfördes en uppdatering av väderstationen på föreningarnas hemsidor, som också 
kompletterades med en badtermometer. För att ytterligare förbättra kommunikationen inom 
byarna inbjöd Grannsamverkansgruppen i november till möten angående Coyards, ett 
kommunikationsverktyg för byborna.

Bytidningen: ”Vi på Domsten och Gråläge 2017” utkom i början av året.

Evenemang: 
• IT-Café Havsbris fortsatte under våren. 
• Svenska Indianföreningen med Bertil Thörn höll föredrag torsdagen den 2 mars.
• Claes Persson från Per i Viken berättade om sitt företag och serverade olika sorters 

korvar. 
• Valborgsmässobål med körsång genomfördes och därefter Pubafton i Havsbris. Ett 

samarrangemang mellan DBK, DBF och DIK. 
• Midsommarfirande med dans och lekar. Samarrangemang med DIK.
• Eva Robild, frilansjournalist och författare höll föredrag om trädgård och hälsa 

torsdagen den 21 september.
• Granen från Kulla Gunnarstorp restes och tändes i början av december. 
• Bokafton med Höganäs Bokhandel hölls torsdagen den 11 december. 

Myndighetskontakter: Stadsbyggnadsförvaltningen har inbjudit till två informationsmöten 
under året. Kontakter med förvaltningen har tagits angående vägunderhåll, skyltar, 
cykelbanor, busshållplatser, bryggor, belysning strandrensning m.m.
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