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Bud läggs snart på
Slöjdboden
Av Joakim Stierna 28 JANUARI 2010 06.00 

DALBY. Föreningen Kulturkvadranten i Dalby förbereder ett köp 
av den byggnad som kallas Slöjdboden. De aktiva har också 
konkreta planer på att öppna ett härbärge för pilgrimer.

– Inom 14 dagar kommer vi att lägga ett bud för att köpa Slöjdboden. Vi är 

i gång och tecknar andelar, säger Bo Palmaer, kassör i föreningen.

Under måndagen hade Kulturkvadrantens styrelse ett möte med Lunds 

kommun som äger fastigheten. Bo Palmaer upplever att kommunen är 

positivt inställd till att låta föreningen köpa fastigheten. Kulturkvadranten 

har informellt fått förtur till ett övertagande och fastigheten läggs därmed 

inte ut på den privata marknaden.

Bo Palmaer tror att föreningen lyckas få ihop tillräckligt med pengar.

– Hittills har vi sålt 50- 100 000 kronor i andelar à 1 000 kronor styck. Vi 

behöver få ihop 300 000 i andelar, säger han.

Det är emellertid inte hela den summa som föreningen tänker erbjuda 

kommunen, men övriga delar av finansieringen är än så länge hemliga.

Föreningen har två visioner med Slöjdboden.

– Den ena är att skapa ett öppet hus med 

Tolvan i Torna Hällestad som förebild. Det ska 

inte bli ett museum utan här ska Dalbyborna 

kunna träffas för att hålla möten eller bara sitta 

och fika, säger Bo Palmaer.

Föreningen vill därför att så många som möjligt 
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tecknar andelar. Det är bättre att 300 personer 

köper var sin än att några få köper många.

– Förankringen i byn är viktig, säger Bo Palmaer.

Det andra syftet är att med hjälp av Slöjdboden skapa en port till den 

bakomliggande Kungsgården med tillhörande park, klosteranläggning och 

kyrka.

Föreningen vill utveckla och lyfta fram det tidigmedeltida centret.

– Vi ser det som en jätteattraktion. På sikt, kanske fem år framåt i tiden, 

vill vi skapa en stiftelse på samma sätt som har skett i Uppåkra, säger Bo 

Palmaer. 

Kungsgården ägs av Statens Fastighetsverk, men är arrenderad till en 

lantbrukare.

– Vi ska träffa Statens fastighetsverk i mars. Det är också positivt till våra 

planer, säger Bo Palmaer.

Eftersom Dalby har blivit en del av pilgrimsleden från Trondheim till 

Santiago de Compostela, vill föreningen öppna ett härbärge i byn. 

– Var det ska ligga på kort sikt kan jag i nuläget inte precisera. På lång sikt 

vill vi att det inryms i Kungsgården, säger Bo Palmaer.
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