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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Äntligen kan arbetet
börja
Av Bo Palmaer 6 JUNI 2010 20.31

DALBY. I fredags fick Kulturkvadranten nycklarna till Slöjdboden.
Det är naturligtvis en lättnad att vi till slut lyckades föra köpet i
hamn. Men det innebär också att arbetet med Slöjdboden startat
på allvar.
Det handlar främst om två stora uppgifter.
Dels behöver den ekonomiska föreningen Kulturkvadranten få fler
Dalbybor att teckna andelar (Med tanke på att vi tills i dag sålt 200 andelar
bör det inte bli några bekymmer).
Dels behöver den ideella föreningen Kulturkvadranten (nej, de är inte en
och samma) sätta igång att arbeta med den långsiktiga visionen för hela
Klosterområdet. Där hoppas vi på stort engagemang från inte minst
lokalbefolkningen.
Uppgiften för den ideella föreningen handlar om att bevara och utveckla
kulturarvet.
Den ekonomiska föreningen ska främst äga och utveckla Slöjdboden.
Cirka 200 Dalbybor deltog på ett öppet hus i lördags, för att de skulle få
bekanta sig med Slöjdboden.
Huset är inte kulturmärkt, men vi kommer i största möjliga mån att
behandla byggnaden som så vore fallet.
Enligt försäkringsdokument ska Slöjdboden vara från 1800-talet, men det
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är inte säkert (vet någon hur gammal byggnaden är och har den stått på
samma plats alltid?)
Vi hoppas även här på engagemang från lokalbefolkningen och det lokala
näringslivet.
Inte minst med reparationer och restaureringen.
Avslutningsvis vill jag säga något om planerna på att starta en
biogasanläggning på Siporexområdet.
Jag deltog nyligen på en informationsträff med företrädare för Lunds
energi.
Projektet verkar lovande men jag är ändå en smula tveksam till den
långsiktiga lönsamheten.
Orsakerna är tre.
Etableringen genomförs med hjälp av statliga bidrag.
Biogasen är till viss del eller helt skattebefriad.
Om inte lokalerna redan funnits på plats hade projektet aldrig blivit av.
Så kraftiga subventioner kan förvisso behövas vid ett pilotprojekt.
Hur som helst är det bara att önska Lunds energi och de bönder som ska
leverera gödsel lycka till.
Kommer då 100 000 ton gödsel att sprida oangenäma dofter över Dalby?
Nej, säger Lunds energi. Det är ett hermetiskt slutet system.
Det återstår att se. Eller lukta.
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