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Hoppet lever för 
Slöjdboden
Av Jonas Andersson 23 NOVEMBER 2009 16.41 (UPPDATERAD 16.56) 

DALBY. Föreningen Kulturkvadranten i Dalby vill ta över den 
gamla Slöjdboden i Dalby för att undvika att den blir privatbostad.

Hittills har man inte fått några löften från kommunen, men hoppet lever 

vidare.

Som Skånskan tidigare skrivit om så har föreningen bildats i syfte att 

bevara byggnaden och göra den tillgänglig för allmänheten.

Från kommunens servicekontor har dock budskapet varit klart: byggnaden 

ska säljas.

Därför har föreningen lämnat in en begäran om att försäljningen ska 

skjutas upp till 1 april nästa år. På så sätt hoppas man hinna leta olika 

finansieringsalternativ.

– Vi är en fattig förening och har inte de pengar som kommunen vill ha, 

säger Kulturkvadranten i Dalbys ordförande Kerstin Brattgård.

I början av december ska man ha ett möte med kommunens 

utvecklingsgrupp, som jobbar med de östra kommundelarna.

Några löften har man inte fått, men förhoppningen är stor att kommunen 

skjuter upp försäljningen.

Men Lunds servicedirektör Per-Olov Järvegren vill inte ge några sådana 

löften i dagsläget.

– Vi ska lyssna på föreningen och se vilka argument de har. Men generellt 
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har politikerna i nämnden beslutat att fastigheten ska avyttras, säger han.

Föreningen har tidigare kontaktat Statens fastighetsverk för att höra om 

inte de vill ta över byggnaden, eftersom den är så pass kulturhistoriskt 

intressant. 

Den gången blev det nej, men inte heller här har Kulturkvadranten gett 

upp.

– De har inte koll på hur vi i föreningen vill använda den och hur vision ser 

ut på sikt. Vi vill diskutera med dem om hur vi vill använda byggnaden och 

visa att den hör till Kungsgården, säger Kerstin Brattgård.

Hon och de andra engagerade Dalbybor som är med i föreningen ser 

Slöjdboden som en viktig del i ett större område av stort historiskt intresse.

Huset är den sista kvarvarande statarlängan till Dalby Kungsgård och även 

Dalbys stenkyrka och ett kloster ingår i det område som Kulturkvadranten 

vill utveckla.

– Vi hoppas att kunna skapa ett kulturföreningarnas hus i Dalby, det finns 

ingenstans att vara idag. Vi vill berätta mer om området och kanske skapa 

en portal för att berätta om Dalby, säger Kerstin Brattgård.

Det finns även intressenter som vill öppna café i fastigheten.

– Det är också intressant. Bara det inte blir en privatbostad, det vore 

väldigt synd, säger Kerstin Brattström.
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