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Räddningsaktion för
slöjdboden
Av Andreas Lovén 28 SEPTEMBER 2009 18.09

DALBY. I elfte timmen har det startats en räddningsaktion för att
bevara den gamla slöjdboden åt allmänheten. Men fastigheten
ligger på kommunens säljlista och kan snart vara såld till
privatpersoner.
Det är den relativt nystartade föreningen Kulturkvadranten som vill hindra
en försäljning.
–Huset är den sista kvarvarande statarlängan till Dalby kungsgård. Den är
historiskt och kulturellt intressant, och borde bevaras för Dalbybornas
gagn, säger Ola Sjödin, vice ordförande i Kulturkvadranten.
Han ser byggnaden som en del av en helhet. I helheten ingår även Dalby
stenkyrka, som är Nordens äldsta, samt klostermiljön, som bara finns
bevarad i Dalby, Vadstena och Ystad.
–Det är redan många som besöker området, Dalbybor och turister.
Slöjdboden skulle kunna få en funktion i området.
Det finns idéer om vad slöjdboden skulle kunna användas till. Men det är
inget som föreningen vill gå ut med just nu.
–Vi hoppas på en diskussionspart inom Lunds kommun. Det finns mycket
intressant som man skulle kunna göra med huset.
Fastigheten finns på kommunens säljlista. Det finns två spekulanter och
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priset ligger på mellan en halv och en miljon kronor.
Servicedirektör Per-Olof Järvegren har svårt att se att säljbeslutet
återkallas.
–Men, det är klart, allt går ju att ändra.
Problemet är som så ofta annars pengar.
–Det kostar en eller ett par miljoner att renovera. Men det stora problemet
är att finansiera driften för en verksamhet i huset.
Serviceförvaltningen har redan gjort ett försök att bevara byggnaden åt
allmänheten. Kyrkan tillfrågades men sa nej av ekonomiska skäl.
Skulle slöjdboden kunna användas för att utveckla turismen i
området?
–Kanske. Men intäkterna måste bli större än kostnaderna. Och det är i så
fall en annan förvaltning som får ta i den frågan.
Kan man tänka att det finns politisk vilja att bevara byggnaden?
–Om politiken bestämmer att den ska bevaras, så får vi göra som politiken
säger.
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