Lund - Skånskan.se

Sida 1 av 2

Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Busskuren i Dalby på
väg mot att räddas
30 AUGUSTI 2010 23.30

DALBY. Den rivningshotade busskuren vid Trekanten i Dalby kan
räddas till eftervärlden. Föreningen Kulturkvadranten undersöker
om de kan ta över kuren och flytta den till platsen där Forsans
kiosk låg.
Busskuren som ritades av den kände arkitekten Hans Westman, och som
han såg till kom på plats på 60-talet i egenskap av stadsplanearkitekt i
dåvarande Dalby kommun, har tjänat ut som busskur.
Kommunen äger byggnaden och har en rivningsansökan vilande på
byggnaden.
– Vi är några i föreningen Kulturkvadranten som har diskuterat förslaget
att föreningen tar över kuren. Vi hoppas kunna förankra förslaget i
föreningen, säger Bo Palmaer i den ekonomiska föreningen
Kulturkvadranten, som nyligen fick klartecken att köpa Slöjdboden av
Lunds kommun.
Ola Sjödin, ordförande i den ekonomiska föreningen Kulturkvadranten,
som är fristående från föreningen Kulturkvadranten, men ändå jobbar mot
samma mål, är heltänd på förslaget.
– Det hade varit fint om vi kunde rädda byggnaden. Den är en del av
Dalbys miljö och betyder mycket för många i byn, säger Ola Sjödin.
I torsdags var busskuren uppe till diskussion i kommunfullmäktige. Nita
Lorimer (V) ställde en fråga till Mats Helmfrid (M) vad han tänkte göra för
att rädda denna del av Dalbys kulturarv.
– Vi arbetar för att finna en bra lösning. Busskuren har helt klart ett värde

http://www.skanskan.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100830/LUND/708309862/&T... 2011-07-08

Lund - Skånskan.se

Sida 2 av 2

för Dalby och Dalbyborna. Vi letar efter någon som är villig att ta hand om
den och rusta upp den. Om Kulturkvadranten är intresserade av att ta hand
om den så är det positivt, säger Mats Helmfrid.
Lunds kommun äger busskuren. Återkommande vandalisering och
klotter fick tekniska förvaltningen att tröttna.
– Vi ansökte om rivningslov i våras. I samband med det kom framtiden för
busskuren upp till diskussion. Så vi har låtit frågan om rivning vila tills vi
hittar en annan lösning, säger Ronnie Kalén, chef för kollektivtrafiken i
kommunen.
Skånetrafiken har inget intresse av busskuren. I vintras sattes två nya
handikappanpassade busskurer upp vid Trekanten för bussresenärerna.
Den gamla kuren står kvar som ett slitet minne och förfaller för var dag
som går. Den används som värmestuga för främst unga i byn.
Bo Palmaer är inte till etthundra procent säker på att platsen för Forsans
kiosk är den optimala att placera busskuren på.
– Där är den kanske till och med ännu mer utsatt för vandalisering än vid
Trekanten. Men det kan vara en tänkbar plats. Det är i direkt anslutning till
Slöjdboden. Vi vill att kuren stannar i byn, säger han.
Det har rests förslag om att busskuren ska flyttas till Kulturens Östarp.
Men det faller inte i god jord hos någon.
– Busskuren ska vara kvar i Dalby. Kommer den till Östarp hamnar den ju i
Sjöbo kommun. Det är en korkad lösning, säger Lars Bergwall (C), som
sitter i utvecklingsgruppen för de östra tätorterna.
Han hoppas att Kulturkvadranten får igenom sitt förslag bland
medlemmarna.
– Det blir nog inga problem att övertyga kommunen, tror Lars Bergwall.
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