
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 
Tid: onsdagen den 29 april 2015 kl 18:30 
 
Plats: Strädelängan 
 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 
Christina Sverdrup, sekreterare 
P-O Bengtsson, hemsideansvarig 
Anders Timberg, kassör 
Christer Hjort, vice ordförande 
Lars Bergwall, suppleant tom punkt 8b. 
 
Frånvarande: 
Mona-Lisa Kristensson 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 

§ 2 Justeringsman 
Till att justera dagens protokoll valdes PO Bengtsson. 

  
§ 3 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll från den 10 december 2014 genomgicks och godkändes. 
 

§ 4  Dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 5 Årsmöte: protokoll och ev. uppföljning   
Protokollet saknas –Skriv!!!! 

 
§ 6 Tack från Alinder och Glöersen. Klosternätverket: ska vi gå med? 

Vi beslutade att gå med i Klosternätverket. 
Vi kan skicka vidare information om Pilgrimsvandringar i Lundatrakten till klosternätverket 
samt information om Locus Celebris. Stephan åtar sig att kontakta klosternätverket. 

 
§ 7 Ekonomisk rapport 

Anders gick igenom vårt ekonomiska läge.  
Vi har ett Region Skåne-konto som gick med drygt 4000 kr i vinst, detta kvarstår. Endast ca 
hälften av medlemmarna har betalat in medlemsavgift. Vi bör skicka ut ett medlemsbrev 
med påminnelse till medlemmarna. 

 Kostnaden för medlemsavgiften till Hembygdsförbundet är på 1644 kr.  
 Behållningen är totalt ca 42000 kr. 
 
§ 8 Övriga rapporter 

a. Rapport från utvecklingsgruppens möte 22 april. Ev. åtgärder (t.ex. strategimöte). Två 
representanter för länsstyrelsen: Mats Mogren, kultumiljöenheten, och Jörgen Nilsson, 
naturvårdsenheten;  Anders Glassel, SFV; Inga Hallén, stadsbyggnadsdirektör; Carin 



Hillåker, bitr kommundirektör; Martin Cruce, Dalby församling; Marita Holmgren, 
företagarföreningen Dalby. Förhinder från Kulturen, Dalby Byaråd och Lunds stift. 
 
b. Statens Fastighetsverk uppskattar KK:s verksamhet, men framför att besittningsskyddet 
för arrendatorn är starkt, vi bör därför inte diskutera och framför allt inte sätta på pränt några 
konkreta planer för framtiden avseende Dalby kungsgård. 
SFV tar på sig att upprätta en vårdplan för Kungsgårdsparken, vari ingår en undersökning 
och inventering. Vårdplanen kan tidigast utföras under nästkommande år. Ett vårdprogram 
för byggnaderna kommer eventuellt också att tas fram så småningom. 
Skyltningen togs upp igen och SFV lovade att göra något åt detta. 
 
I utvecklingsgruppen är ofta konflikten mellan SFV, som värderar Kungsgårdens 
kontinuerliga odling och stuteri, och andra intressenter som betonar värden som 
tillgänglighet av kulturarvet för allmänheten. Det hade varit intressant att få utrett hur dessa 
värden kan värderas mot varandra. Förslag på namn för en sådan utredning har lämnats av 
länsstyrelsens representant. 
 
Förslag från Marita Holmgren till att föreningar i Dalby träffas (Dalby KK, Strädelängan, 
Byarådet etc) och pratar ihop sig om Dalbybornas vision om vad Kungsgården ska användas 
till i framtiden. Bättre att inbjudan kom från företagarföreningen, tyckte Christer Hjort.  
Grunden för diskussionen bör vara vår utvecklingsplan. 
 
Detta kan vi prata vidare om på ett Strategimöte, tid för detta bestäms vid nästa möte. Marita 
föreslås att delta vid denna punkt för att förklara sina tankar.  

 
§ 9  Rapport från möte med Kulturhistorien.se 28 april Malmö 

KK var inte närvarande på mötet, men vi är positiva till vidare samarbete. Vi vill föreslå att 
utveckla de skånska utflyktsmålen, som har en huvudsaklig dansk historia, med inriktning 
mot danska turister. Samarbete föreslås med Region Skåne och deras uppdrag att öka 
turistströmmarna till regionen. 
 

§ 10 Hembygdsförbundet:  
(1) Skyltmallen som PO har testat – ska vi använda den?  

De två förslagen på informationstavla visades av PO, vi gjorde vissa justeringar och 
beslöt att be PO att sätta upp sin variant, plasta in och sätta upp vid Kyrkesträdet, 
biblioteket och Strädelängan. KK bekostar inplastningen och skylten. 
 

(2) Ny slinga i Tidsmaskinen.  
PO visade dessutom ett nytt förslag till en runda med Tidsmaskinen, med utgångspunkt 
från biblioteket, runt Klockarevägen, Strädelängan och ner Lundavägen runt Gästis och 
tillbaka till Skjutsstallarna. PO tar fram text till denna. Styrelsen tackar PO för denna 
innovation och KK bekostar utgifter för dess framställan. 

 
(3) Kurser (särskilt guidekursen).  

Guidekursen nr 2 bör tas av några i styrelsen, det finns även ”proffsguider” i 
församlingen.  

 
(4) Vill vi anordna en temaresa nästa år? 

Hembygdsförbundet har föreslagit att inlemma Dalby kloster i en resa runt Uppåkra, 
Nevishög smedja samt Dalby kloster. Fika, lunch och fika serveras på utflyktsmålen. 
Styrelsen ställde sig positiv till förslaget.  
 



§ 11 Leader Lundaland:  
Stephan har levererat en bild och en liten text till broschyren till Alnarpsdagen 24/5 kl. 9–15.  
Styrelsen menade dock inte att vi skulle deltaga detta år, kanske nästa år när vi haft en del 
temaresor. 
 

§ 12 Behov av ny broschyr som presenterar föreningen 
Förslag att göra om den gamla kvadratiska broschyren i A5-format, där man också kan 
stoppa in ett blad med nyheter, tex information om Tidsmaskiner. Christer åtar sig att 
undersöka möjligheter och kostnader. 
Marknadsföring tas också upp på strategimötet. 

 
§ 13 Planering av programverksamhet:  

Förslag att diskutera är bl.a.: 
 

• Föredrag om Dalby kyrkas historia (Borgehammar eller Lovén); 
• Besök i Dalby kyrkas dolda rum (ovan valven, tornet) – går endast att gå in kanske 

1-2 st i taget – kan vara svårt att genomföra; 
• Strädelängans historia – PO och Bosse Hallin presenterar den för Strädelängans 

medlemmar;  
• Kyrkogården och/eller Eginogården (Blomstrand);  
• Ny byavandring (tillsammans med Strädelängan, Kjell-Åke );  
• Slavar på medeltiden (arkeolog Mats Roslund, Lund); 
• Guide och information om Tidsmaskinen Dalby kloster, tidigt i höst; 
• Dalby hage och hästaveln + bussresa till Flyinge. (Bibl. 26 sept, föredrag om Dalby 

Söderskog.)  
 
Dalby Söderskog fyller 100 år 2018. Länsstyrelsen har ett jubileumsprojekt med utgivning 
av en bok. KK föreslår att en arkeologisk undersökning i Anders Andréns anda utförs inför 
jubileet. 
 
Ett annat jubileum är 150 år sedan prins Eugens födelse 2015. Prins Eugen vistades i Dalby 
1890–1892. På bibliotek finns hans brev. Föreslogs att undersöka om KK kan hitta någon 
som kan hålla föredrag om detta i höst med titeln ”Målarprinsen i Dalby”. Christer ringer 
Jan Torsten Ahlstrand för att diskutera om det finns någon som har denna kunskap.  
 

§ 14 Skulpturen 
Beslöts att söka tillstånd från SFV att resa en munk i klosterträdgården. 

 
§ 15 Övrigt 

- 
 
§ 16 Kommande sammanträden,  

3 juni samt 26 augusti 
 
 
 
Stephan Borgehammar    Christina Sverdrup 
Ordförande      Sekreterare 
 
Justeras: 
 

PO Bengtsson 


