Slöjdboden. Planen är att den gamla arbetarbostaden ska sjuda av aktivitet. Därför planerar en
nybildad ekonomisk förening att sälja andelar till både föreningar, kyrkan, privatpersoner och
företag.
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Genom försäljning av andelar ska den gamla arbetarbostaden, kallad Slöjdboden, i Dalby
räddas.
Dalby. – Inledningsvis ska det ges möjlighet för Dalbybor, företag och andra att teckna sig på
en intresselista. När andelarna sedan är sålda lägger vi ett bud till Lunds kommun för att
kunna ta över den gamla arbetarbostaden, säger
Bo Palmaer, kassör i nybildade Kulturkvadranten i Dalby ekonomiska förening.
Därpå är det dags för de inblandade att klä sig för ett fysiskt grovarbete – att återställa den
nergångna fastigheten. Ett arbete som, enligt Bo Palmaer, till största del ska utföras genom
insatser av ideella krafter.
På lång sikt vill föreningen värna det riksintresse som finns runt kyrkan, klostret, kungsgården
och arbetarbostaden.
– Vi har paralleller med Uppåkra där man gjort en massa utgrävningar under jord, medan vi
har våra klenoder över jord, säger Bo Palmaer. I förlängningen tänker vi oss en triangel med
Dalby, Uppåkra och Lund som gemensamt kan bli något riktigt stort av riksintresse.

För att möjliggöra ett köp med andelar har Kulturkvadranten i Dalby ekonomiska förening
bildats. Genom den ska intresserade kunna teckna andelar i tre kategorier om vardera 1 000, 5
000 och 10 000 kronor.
Att intresset finns är Bo Palmaer övertygad om och refererar till kontakter som redan tagits
med föreningar, kyrkan, privatpersoner, och företag i och utanför Dalby. Omkring 300 000
kronor är en realistisk summa som andelsförsäljningen väntas ge, menar han.
– När vi blir klara med arbetarbostaden ska den vara tillgänglig dagligen för olika aktiviteter.
Det här huset ska sprudla av verksamhet. Vi är övertygade om möjligheterna, det är därför vi
nu kör så det ryker.

