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STYRELSEN 
Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 
Ordinarie: 
Stephan Borgehammar, ordförande 
P-O Bengtsson, hemsida och Facebook 
Christer Hjort, vice ordförande, press- och mediakontakter 
Anders Timberg, kassör 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden. Föreningens hemsida 
har hållits kontinuerligt uppdaterad. 
 

VERKSAMHET 
Vi drog igång den 22 mars med kretsmöte i Strädelängan för några systerföreningar inom Skånes 
Hembygdsförbund. De bjöds på guidning i Dalby kyrka, information om kungsgården och 
Strädelängan samt stadigt fika. Under våren anordnade föreningen dels ett offentligt föredrag, 
dels en vandring: i samband med årsmötet i Strädelängan den 17 maj talade Gerhard Kristensson 
om ”Dalby Söderskog – en blomsterpark i förändring” och den 5 maj ledde ornitolog Sören 
Svensson en fågelvandring i Söderskog. Båda dessa evenemang anknöt till nationalparken Dalby 
Söderskogs 100-årsjubileum. Medlemmarna informerades via nyhetsbrev i april månad. 
 
Under hösten anordnades i samband med Kulturarvsdagen den 8 september en bussutfärd till 
Dalby stenbrott, en guidning i Dalby kyrka och fika i Strädelängan. Bussen blev fullsatt. Ett 
föredrag på Dalby bibliotek blev det den 15 november, då Jan Torsten Ahlstrand talade initierat 
och engagerande om Bengt Böckmans konstnärskap inför mer än 50 åhörare. 
 
Under året genomförde vi två nya temaresor i samarbete med Uppåkra arkeologiska center och 
Staffanstorps hembygdsförening, med stöd av Skånes Hembygdsförbund: den 3 maj kom SPF 
Araslöv och den 16 maj Seniorerna Bulltofta. Annamaj Andersson och Hanna-Kristina Lundborg 
var vänliga och hjälpte till med guidning vid dessa tillfällen. De båda temaresor som erbjöds i 
september blev tyvärr inte bokade, varför vi drog slutsatsen att behovet nu kanske är mättat för 
en tid framåt. Under de tre år som vi har anordnat resorna har totalt åtta pensionärsföreningar 
och ca 250 individer deltagit, och uppskattningen har varit stor. 
 
Diskussionerna om Dalby kungsgårds framtid har inte heller under 2018 kunnat vidareföras. 
Statens fastighetsverk meddelade nämligen redan 2016 att det inte är meningsfullt med nya 
möten förrän en ny vårdplan för kungsgården är klar. Arbetet med denna plan har utförts av 
arkitekt Gunilla Svensson i Lund, men först i november 2018 blev en preliminär version klar. 
Under våren 2019 förväntas vårdplanen godkännas av Riksantikvarieämbetet och antas av 
Fastighetsverket, varefter samtalen kan återupptas. 
 



 2 

Som alltid har föreningen under det gångna året haft stort utbyte av att samverka med Dalby 
bibliotek, Dalbybibliotekets Vänner och Strädelängan ekonomisk förening. Vi är glada för detta 
och för det stöd vi får av Skånes Hembygdsförbund. 
 
Dalby den 17 februari 2019, 
för styrelsen för Kulturkvadranten i Dalby ideell förening 
 
 
 
Stephan Borgehammar, ordf. 


