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Propellerbladen glänser  
efter ett bad i kaffebrygga-
rens avkalkningsmedel, 
skrovet är slätt och fritt från 
havstulpaner. Göran Art-
man lägger sista handen vid 
sin X-båt innan han snabbt 
får rycka in för fredagens 
första sjösättning.

– Det är blåsigt men ökar 

det inte på mer går det vä-
gen, säger han.

I 15 år har han varit ordfö-
rande i Domstens båtklubb. 
Föreningen äger den lilla 
hamnen som tidigare var 
kommunal.

150 båtplatser ryms i 
hamnbassängen som i norr 
ansluter till en av Helsing-

borgs populäraste badsträn-
der.

– Här är det alltid fullt 
med folk på sommaren. 
Kommunen sköter om stran-
den, och vi försöker göra det 
så trevligt som vi kan för bå-
de båtägare och badgäster 
här i hamnen, säger Göran.

Krafterna från havet har 
emellertid satt sina spår  
i den stora kajen närmast 
stranden och badbryggan i 
norr. Och nu gör båtklubben 
en stor investering för att 
säkra piren från 1933. Hela 

1,5 miljoner har klubben sat-
sat på en renovering.

– Det är en stor investe-
ring för oss. Piren var un-
derminerad så det var nöd-
vändigt, berättar Göran Art-
man.

Murarna Robert Ciontos 
och Martin Johansson från 
Mijo betong arbetar som 
bäst med att färdigställa mu-
ren ovanför den nya kajen 
genom att gjuta betong i en 
lång träform.

– Vi hoppas att allt ska stå 
klart under maj månad, sä-
ger Göran Artman.

Det är många som får hjäl-
pas åt när den första båten 
ska i sjön. 

Vinden ökar på från nord-
väst och det blir tungt att 
hålla den stora motorbåten  
i schack i byarna. Sylva och 
Ingvar Nilsson, som har haft 
båt i hamnen i hela 40 år,  
får hjälpa till i väntan på sin 
tur.

– Här är så gemytligt och 
familjärt, och lätt för oss att 
ta oss ut på kortare turer till 
Danmark. Numera åker vi 
inte så långt men sonen, som 
delar båten med oss, ska för-

modligen upp till Bohuslän  
i år, berättar hon.

Botten på deras motorbåt 
är svart och nymålad, me-
talldetaljerna blänker lik-
som den nyvaxade plasten. 
Att vårrusta båten varje år är 
inget som Sylva Nilsson 
tröttnat på hittills.

– Det arbetet är det roliga, 
då har vi alltid så mycket att 
se fram emot, säger hon.

Sjösättning med sikte 
på nyrenoverad brygga

Många får hjälpas åt när vinden tar i. FOTO: TOVE SCHERMAN

Vinden stoppade tillfälligt sjösättningen  
i Domsten den gångna helgen. Men  
båtklubbsmedlemmarna ser fram emot 
en sommar med nyrenoverad brygga. 

Sylva Nilsson ser fram emot sommaren i Sundet. 
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Norra piren i Domsten får renoveras inför sommaren. Det blev en blåsig sjösättning under fredagen.

TOVE SCHERMAN
tove@tidningenhalla.se
@hallahelsingborg


