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Alskad Dalbyafftir laggs ner
DALBY
lrmq Jtinsson, TS 6r,
stiinger sin sliiidbod
den sisto seplember.
Ef|,elr 29 6r med den
unikq hemsliiidsoffti-
ren lycker hon oil hy-
run hor blivir fiir hiig
och hennes egen dis-
poniblo rid ftir liren ftir
ott dei sko voro liint
ott fortsiitto.

Hennes beslut iir sorgligt fcir
minga Dalbybor som dlskar
den udda butiken, inrymd i en
vacker Skineliinga frdn
l700-talet, mitt i centrala Dal-
b y \

Hiir bodde en gAng statarfa-
miljer som arbetade pi Kungs-
garden. Scouterna hade sedan
verksamhet i huset innan Ir-
ma Jtinsson tog tjver. Eft ersom
det hade varit pA tal att riva
den fiirfallna byggnaden fick
hon hyra den mycket billigt av
dAvarande Dalby kommun.
Motkravet var att sjiilv tog
hand om underhAllet.

led genom cenlrum
Hennes satsning var dock

nAgot osdker. Det fanns planer
pA attbygga en ny viig rakt ig+
nom byn och i sd fall skulle
skinel2ingan bort.

Hemsltijd hade inte Irma
Jtinsson inte sysslat med tidi-
gare, men ndr hon och maken
sdlt restaurang Stiiket i Lund,
stjkte hon efter nAgot nytt att
giira.

- Mina flickor. som liiste i
Lund, hade biirjat siilja hem-
skijd i Ystad under somrarna.
Jag hade hjitlpt dem att kOpa
upp saker och tyckte detvarro
figt. Pd den viigen iir det, sdger
Irma Jtinsson.

Under vissa Ar har affiirer-
na g6tt riktigt bra. Sldjdboden
var kiind av kunder i hela Sve-
rige och Irma Jiinsson for dn-
da upp tiJl Smdlandftir att hit-
ta nya varor.

Pi senare tid har dock in-

tresset fdr hemsldjd minskat.
Att bilisterna numera kdr runt
Dalby har ocksi giort sitt till
att fiirre miinniskor kommer
och handlar.

Hiiid hyro
N6dast0ten fick Sl0jdboden

niir kommunen fdrra iret be-
stimde sig ftir att hiija hyran.
Niir detta blev klnt var det
minga som sympatiserade
med Irma J<insson och skrev
pA namnlistor for att frirstika

FOTO: JOAKIM STIERNA
piverka kommunen att iindra
beslutet.

Si har det inte blivit. Men
hur som helst verkar Irma
Jdnsson iindd tycka det iir tid
atttrappa ner. Hon har en sjuk
anhtirig som tar upp en stor del
av hennes tid. Fast helst hade
hon velat ha kvar Sliijdboden
nAgra mAnader till sA att hon
hunnit siilja av lagret och g0ra
sorti utan brAdska.

Jookim Stierno

I den vockrq Sk6neliingo i Dolby.cenhum hor Sl6ldboden legot i niislqn 30 6n Nu iir den epoken
tiver. Agorinnqn lrmq Jiinsson tycker det dr lid qil liiggo ov.
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