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Spännande fynd i
Slöjdbodens golv
Av Jonas Andersson 12 OKTOBER 2010 20.06

DALBY. 15 frivilliga arbetade med att göra i ordning boden
invändigt. Två tre ton sten har burits ut och golvet brutits upp. Där
hittades faktiskt benrester.
Det stimulerar onekligen fantasin. Bengt Palmaer, kassör i
Kulturkvadranten som tagit över Slöjdboden, berättar att han minst sagt
ryckte till när de stötte på benresterna. Bland annat kan man se att det är
rester av ryggkotor och relativt stora ben.
– Vi vet inte vad det är för skelettdelar. Men vi kommer att lämna in dem
för undersökning, säger Bo Palmaer.
Frågan är förstås om det är människoben.
Kanske inte så sannolikt, men i vilket fall som helst skapar det spänning
kring den gamla statarlängan som flyttades till sin nuvarande plats på
1860-talet.
– Kanske finns det någon gammal historia bakom detta, säger Bo Palmaer.
Huset användes som bostad åt Kungsgårdens anställda och efter flera olika
ägare köpte Kulturkvadranten ekonomisk förening huset av kommunen
tidigare i år.
Fastigheten har varit obebodd en längre tid och är i stort behov av
renovering.
Det kommer andelsägarna i föreningen till stor del att sköta själva.
Den gångna helgen var det 15 man som
arbetade hårt med att riva ut de gamla
golven i en del av byggnaden.
Det finns stora planer för huset och bland
annat kommer man att rusta upp köket för
att på sikt kunna ha en servering.
– Vi kommer att gjuta nya golv med
isolering och värmeslingor, berättar Bo
Palmaer.
I det första steget var det hårt arbete som behövdes.
– Nu behöver vi ta in experter. Men vi har sådana i föreningen, här finns de
som är duktiga på el, vvs och annat.
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Allt arbete utförs ideellt av medlemmarna.
– Det är fantastiskt att 15 personer ställer upp och jobbar på en helg, säger
Bo Palmaer och berättar att man i dagsläget har 150 ägare till huset.
I dag onsdag ska dessutom en extrainkallad stämma besluta vad huset ska
heta.
Det har kommit in ett 30-tal förslag och av dessa har en jury vaskat fram de
bästa.
Klart är i alla fall att namnet inte ska vara Slöjdboden.
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