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Strädelängan har fått sig ett lyft. Söndagskafé, fredagspub, privata fester och pysselkvällar är bara några av förslagen på aktiviteter som kan 

fylla huset. Endast fantasin sätter gränser. Foto: Matilda Lundahl  

 

Strädelängan premiärvisas 
 

Av Matilda Lundahl 23 NOVEMBER 23.30   

DALBY. Gratis busstur med "hjulåttan" och öppet hus i nyrenoverade korsvirkeshuset 

utmed Lundavägen. Det är två av nyheterna till söndagens julmarknad i Dalby. 

Alla dalbybor kan ställa bilen hemma och åka buss gratis till marknaden på söndag.  

– Vi vill testa Hjulåttan för en dag, säger Christer Hjort, vice ordförande i Dalby byaråd. 

I dag går det inga linjebussturer i eller från byn, men Fokus Dalby hör att kollektivtrafiken är en 

het fråga bland de boende. 

– I en by som Dalby, där man bygger så pass mycket, är kollektivtrafiken jätteviktig, säger Kerstin 

Brattgård, projektledare för Fokus Dalby. 

Byarådet har i en skrivelse till Lunds kommun föreslagit bussförbindelser mellan Dalby och Lund 

samt inom Dalby. Men det finns ännu inga löften från kommunens sida om någon permanent 

busslinje. På söndag får de boende i alla fall en smak av hur det skulle kunna vara. 

 

Under marknadsdagen öppnar även den nyrenoverade statarlängan, som numera fått namnet 



Strädelängan, upp sina dörrar utmed Lundavägen. Det var Kulturkvadranten som bildade en 

ekonomisk förening och sedan köpte byggnaden av Lunds kommun. 

Medlemmarna som har köpt andelar i huset kommer framöver att kunna hyra huset för en billig 

peng.  

– Man ska kunna ha fest här, spela poker, baka bröd i den gamla stenugnen eller arrangera en 

vinprovning, berättar Ola Sjödin, som har hand om Strädelängan. 

Det kommer även att bli en del fasta programpunkter med till exempel söndagskafé och eventuellt 

en fredagspub för medlemmarna. 

 

Julmarknaden invigs när Byarådet tänder belysningen i trädet utanför Allaktivitetshuset. Därefter 

bjuds det på lotteri, julklappsauktion, bondens marknad och hantverksstånd. Kvällen avslutas 

med ett färgsprakande fyrverkeri och butikerna kommer att hålla öppet mellan 16 och 19.30. 

För att se tidtabellen till söndagens "Hjulåtta" kan du gå in på www.lund.se/fritiddalby 

 
Ola Sjödin är både glad och stolt över alla de medlemmar som lagt ner material och tid helt gratis för att få ordning på den gamla 

statarlängan från 1800-talet. Lite jobb återstår till på söndag. Foto: Mathilda Lundahl 


