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Drömmen kan slå in
Av Anders Isberg
Jonas P Andersson 16 MARS 2010 06.44

DALBY. Den ideella föreningen Kulturkvadrantens dröm om att
skapa en välbesökt mötesplats i kultur- och parkmiljön kring
Dalby kyrka kan vara på väg att slå in.
- Vi tycker att föreningen har tagit ett väldigt bra initiativ genom att kalla
alla parter till ett möte i tidigt skede, säger Ulrika Bergström,
ställföreträdande generaldirektör för Statens Fastighetsverk.
Ulrika Bergström kom i går till Dalby för att diskutera Kulturkvadratens
planer med företrädare för kommunen, Dalby församling, Lunds stift,
Historiska Museet och länsstyrelsen.
Parterna höll ett drygt tre timmar långt möte. Efteråt var alla glada och
nöjda.
- Det känns som att vi har tagit ett litet steg framåt. Vi har kommit överens
om fortsätta dialogen och träffas på nytt, säger Kerstin Brattgård,
ordförande i Kulturkvadranten.
-Vi är väldigt glada för att Statens Fastighetsverk åker ner från Stockholm
för att lyssna på oss i lilla Dalby.
I nuläget äger Fastighetsverket Kungsgården med tillhörande
klosterbyggnad, stallängor och parken som finns i området nära kyrkan.
Därutöver finns den så kallade Slöjdboden, en gammal statarlänga som ägs
av kommunen. Kulturkvadranten försöker genom en nybildad ekonomisk
förening få kapital för att kunna köpa och därmed säkerställa att
byggnaden blir tillgänglig för allmänheten i framtiden.
Tanken är att Slöjdboden ska bli ett besökscentrum i det större projektet
kring klostermiljön.
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- Vi ser positivt på att föreningen vill ta över Slöjdboden, som är den enda
kvarvarande gamla arbetarbostaden i området, säger Ulrika Bergström.
Den ställföreträdande generaldirektören påpekar att det är viktigt att
många goda krafter samarbetar inom Dalby-projektet.
Hon påpekar att man inte inte på förhand kan säga hur uthållig en ideell
förening är, men om många parter bidrar ökar chanserna till ett bra
resultat.
Statens Fastighetsverk har tidigare visat stort intresse för planerna att
rusta upp hela klosterområdet och att försöka få i gång ett vandrarhem för
alla som vill besöka Dalby, kyrkan och klosterområdet.
Kulturbyggnaderna är en del av pilgrimsstråket mellan Santiago de
Campostella i Spanien och Trondheim i Norge.
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