
Kulturkvadranten i Dalby ideell förening 

Verksamhetsberättelse 2019 

 

STYRELSEN 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 

 

Ordinarie: 

Stephan Borgehammar, ordförande 

P-O Bengtsson, ansvarig för hemsida och Facebook 

Christer Hjort, vice ordförande, ansvarig för press- och mediakontakter 

Ingmarie Thornberg, ledamot 

Anders Timberg, kassör 

 

Suppleant: 

Lars Ljungberg 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda sammanträden. Föreningens 

hemsida har hållits kontinuerligt uppdaterad. Den 4 mars förlorade föreningen 30 000 kr på 

grund av ett bedrägeri, vilket styrelsen redogjorde för på årsmötet den 7 april; här ska tilläggas att 

kassören av egna medel har kompenserat föreningen med halva det förlorade beloppet. 

 

VERKSAMHET 

Vårens verksamhet började med ett föredrag av arkeologen Andreas Nilsson om bronsålderns 

hantverk i Strädelängan den 7 april, i samband med Söndagscafé. De vaket lyssnande åhörarna 

var ca 20 till antalet. Direkt efter föredraget hölls föreningens årsmöte. 

 

Den 2 juli avled Kerstin Brattgård, föreningens grundare och första ordförande. Christer Hjort 

och Stephan Borgehammar deltog vid begravningen, som ägde rum den 16 juli. 

 

Under hösten anordnades i samband med Kulturarvsdagen den 8 september en guidning av 

Anita Larsson i och kring Dalby kyrka, följd av en kort konsert i kyrkan där Emelie Roos och 

Aino Lund Lavoipierre framförde det mycket uppskattade programmet ”Sångfåglar i kloster-

trädgården”. Efteråt inbjöds till café i Strädelängan. 46 personer deltog i dessa arrangemang. 

 

På Geologins dag den 14 september anordnades en bussutfärd till Dalby stenbrott med Elisabet 

Lyhagen och Hans Hylén som kunniga guider. Som vanligt ingick också en pristävling, ”Gissa 

stenens vikt”. Bussen, som rymde 50 platser, var full och humöret på topp. Utfärden genom-

fördes med ekonomiskt stöd från AB Sydsten.  

 

Den 24 oktober höll historikern Sten Skansjö ett uppskattat föredrag om reformationstiden på 

Dalby bibliotek. Detta var ett samarrangemang med biblioteket. 
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Diskussionerna om Dalby kungsgårds framtid har även 2019 legat på is, i väntan på att en ny 

vårdplan för kungsgården ska offentliggöras. Dock har vi fått klara indikationer på att detta 

kommer att ske under 2020. 

 

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 9 mars 2020, 

för styrelsen för Kulturkvadranten i Dalby ideell förening 

 

 

 

Stephan Borgehammar, ordf. 


