Slöjdbodens öde kan bli en lokal valfråga
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Den första mars kan framtiden för arbetarebostaden kallad Slöjdboden i Dalby avgöras.
Föreningen som vill köpa ställer krav på ett ränte- och amorteringsfritt lån av kommunen. Det
var länge sedan sådana lån beviljades
Föreningen Kulturkvadranten har bjudit 500 000 kronor för huset intill kyrkan i Dalby.
Hälften räknar man med att få in genom att Dalbybor, företag och institutioner köper andelar.
Det finns möjlighet att köpa andelar för 1 000 kronor, 5 000, 10 000 kronor eller än mer.
Resten av köpesumman önskar föreningen alltså som lån utan ränta och amortering av Lunds
kommun, som nu äger huset. Den 1 mars ska ärendet upp i kommunstyrelsens arbetsutskott.
– Jag har ambitionen att ärendet ska upp då. Innan dess krävs diskussion med
serviceförvaltningen, som är formell säljare, säger kommundirektör Jan-Inge Ahlfridh.
Ränte- och amorteringsfria lån var tidigare ett vanligt sätt för kommunen att stötta föreningar.
Men den formen av stöd har upphört. Senaste gången det gavs ett sådant lån var 2002.
Utan den typen av lån blir det besvärligt för Kulturkvadranten i Dalby.
– Att vi skulle kunna få ihop hela summan med andelar tror jag inte. Någon annan lösning än
lån utan kostnader har vi ännu inte kunnat se. Säger kommunen nej så kanske vårt projekt
faller, säger Bo Palmaer i Kulturkvadrantens ekonomiska förening.
Ännu har ärendet inte nått de politiska församlingarna. Att det är valår är kanske inte till
nackdel för den lokala satsningen på ett kulturhus i Dalby.
– Huset har stora brister bland annat på grund av en vattenläcka när kommunen stängde av
värmen. Vi räknar med att kunna renovera huset med ideella krafter, säger Palmaer.
Kulturkvadrantens ideella förening har planer på att låta arbetarebostaden bli en mötesplats
men också en entré till det riksintresse som finns i Dalby med kyrkan, Kungsgården och
klostret.
– Ett kulturarv som vi vill värna. Nog är det en kultursatsning som kanske kan få del av de
pengar som blev över från kulturhuvudstadsåret, säger Palmaer.
Fotnot. Huset var en arbetarebostad till Kungsgården. Namnet Slöjdboden härrör från en butik
som funnits där. Föreningen Kulturkvadranten tänker inte behålla det namnet utan använda
just arbetarebostaden.

