Lund - Skånskan.se

Sida 1 av 2

Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Klosterprojektet i Dalby
har kört fast
Av Stefan Olofson 8 MARS 2010 16.47 (UPPDATERAD 17.37)

DALBY. Utan pengar blir det inget köp av Slöjdboden i Dalby. Det
betyder att utvecklingen av hela Klostermiljön vid kyrkan
skrinläggs.
Föreningen Kulturkvadranten deppar.
– Vi trodde att kommunen skulle gå med på att låta oss köpa loss
Slöjdboden med ett ränte- och amorteringsfritt lån på 250 000 kronor.
Men de går bara med på att köpa andelar för 100 000 kronor. Då saknar vi
450 000 kronor och det klarar vi nog inte att ro hem på egen hand, säger
Kerstin Brattgård, ordförande i Kulturkvadranten.
Uppförsbacken är plötsligt rejäl för föreningen, konstaterar Bo Palmaer,
ledamot i den ekonomiska föreningen.
– Vi vill ge 500 000 för Slöjdboden. Vi har 150 personer som borgar för ett
lån på 200 000 kronor. Tyvärr är inte kommunen lika intresserade som
Dalbyborna för det här projektet.
Kommunledningen tycker att föreningens vision och projekt är utmärkt.
Men visa av erfarenheten vill man inte gå med på ett ränte- och
amorteringsfritt lån.
– Vi nöjer oss med att eventuellt köpa andelar för
100 000 kronor. Vi vill också att serviceförvaltningen diskuterar vidare om
hur kommunen och föreningen kan finna lösningar, säger kommunalrådet
Mats Helmfrid (M).
Men serviceförvaltningen har meddelat Kerstin Brattgård att de har fått
signaler om att 100 000 kronor i andelar gäller, och inte mer.
– Vi blev väldigt besvikna på kommunen. Föreningen tar hand om
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renovering, drift, skötsel och utveckling av hela projektet. Nu vet vi inte om
vi måste lägga ner allt, eller om vi kan fortsätta, säger Kerstin Brattgård.
Köpet av Slöjdboden är bara början på ett mycket större projekt, som
Statens Fastighetsverk visat stort intresse för.
Hela Klostermiljön ska rustas upp, ett besökscentrum ska anläggas och
man ska försöka få i gång ett vandrarhem för alla som vill besöka Dalby,
kyrkan och klosterområdet, som är den del av pilgrimsstråket mellan
Santiago de Campostella i Spanien och Trondheim i Norge.
– I dagsläget vet vi inte om vi klarar av det här. Det vore otroligt tråkigt,
säger Kerstin Brattgård.
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