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Slöjdboden äntligen i
Kulturkvadrantens ägo
Av Jonas Andersson 4 JUNI 2010 15.18 (UPPDATERAD 15.33)

DALBY. Efter många turer är nu affären i hamn. På fredagen
lämnades nycklarna till Slöjdboden i Dalby över till
Kulturkvadranten.
Till slut kom den ekonomiska föreningen överens med kommunen om en
köpeskilling på 300 000 kronor.
Hittills har man någonstans mellan 200 och 220 andelar á tusen kronor
tecknade.
– Men det finns fortfarande plats för alla Dalbybor som vill vara med. Vi
kommer att teckna upp till 400 000 kronor, säger Bo Palmaer i
Kulturkvadranten.
Köpesumman är garanterad, eftersom man har folk som är villiga att skjuta
till mer medel om det behövs. Som mest får varje person köpa 20 andelar.
När nu kontraktet är undertecknat tar nästa steg vid, nämligen att
restaurera byggnaden, något som kommer att kräva en hel del arbete.
– Vi ska titta på det tillsammans med expertis, så att vi gör rätt saker, säger
Bo Palmaer.
Förhoppningen är att mycket ska kunna göras av medlemmarna själva.
Kulturkvadranten har redan andelsägare som jobbar som snickare,
elektriker, målare och annat som kan behövas och som är beredda att
hjälpa till.
Huset ska inte heta Slöjdboden, utan nu kommer Kulturkvadranten att
utlysa en namntävling.
Man vill också ta reda på mer om husets historia.
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– Några säger att huset har flyttats till platsen där det står i dag, men det
går inte att verifiera. Om någon läsare vet mer får de jättegärna kontakta
oss, säger Bo Palmaer.
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