
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 

Tid: Onsdagen den 24 februari 2016 kl 18:30  
Plats: hemma hos Tina 

 
Närvarande: 
Stephan Borgehammar, ordförande 
Christina Sverdrup, sekreterare 
Anders Timberg, kassör 
P-O Bengtsson, hemsidesansvarig  
Christer Hjort, vice ordförande 
Lars Bergwall 
Frånvarande: Mona-Lisa Kristensson 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Justeringsman 

Till att justera dagens protokoll valdes Anders Timberg.  
 
§3 Dagordning 

Dagordningen godkändes.  
 

§4  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från den 20 januari 2016 godkändes och lades till handlingarna.  

 
§5  Ekonomisk rapport 

Anders gick igenom vårt ekonomiska läge för början av 2016.  
Hittills har 12 medlemmar betalt.  
Sponsorer har hittills betalt 9500:-. Sparbanken Skåne kräver numera att man söker året före, 
vilket innebär att vi inte kan få något av dem i år. 
I kassan finns nästan 47 000 kr. 
 

§6  Rapporter: Utvecklingsgruppen, Hembygdsförbundet, Söderskog 2018, övr. 
Utvecklingsgruppen: Generaldirektören för Statens fastighetsverk Björn Andersson kom och 
besökte Lund / Dalby den 22 februari. Inga Hallén berättade om kommunens planer för 
Lund och Dalby.  Förhoppningar knyts till Simrishamnsbanan. Kommunen planerar nu för 
Kungsgårdens tillgänglighet och blivande turistmål. Kerstin berättade om Utvecklingsmål 
för Kungsgården, Gästis planer etc. Gruppen knackade på hos Jeppsson i Kungsgården som 
visade alla byggnaderna. Han berättade vidare hur tungt det är att vidmakthålla alla 
byggnaderna. Det blev uppenbart att det kan vara svårt att få en ny arrendator med dessa 
jämförelsevis begränsade åkermarker och en tung renoveringsbörda. Under efterföljande 
samtal i Strädelängan bejakade generaldirektören att man måste tänka framåt hur 
Kungsgården ska användas, han nämnde att det kan vara möjligt att arrendera ut marken och 
öppna upp byggnaderna till annan verksamhet. Han lovade också att vi kan fortsätta att 
diskutera dessa frågor med SFV. 
Ingen tidplan diskuterades. 
Kommunen kommer att kalla utvecklingsgruppen i en ny skepnad för vidare arbete med 
möten ca 3-4 ggr om året. 



SFV:s representant Anders Glassel lovade förra året att de skulle börja med en ny vårdplan 
för trädgården, den är nu på gång.  
 
Hembygdsförbundet: Anders och P-O var på möte för att lära sig ta betalt, ex Swish. Inte så 
tillämpbart än för vår förening, då vi sällan tar betalt och systemen är kostsamma.  
 
Föreningen måste ta tag i idén om arkeologiundersökning i Dalby Söderskog, idén om att 
skära igenom vallen för att kunna datera denna. Pengar  måste sökas i år för att det ska 
kunna göras innan jubiléet 2018. Stephan tar kontakt med Anders Ödman. 
 
Lars som är ordf för Skånes Arkivförbund berättar att Skånes Arkivförbund ska erbjuda de 
små kommunerna som inte har egna muséer möjligheter att kunna visa lokalt intressanta 
samlingar.  

 
§7 Vårens program:  P-O och Christer redogör: 

P-O planerar en presentation om Strädelängans historia, kommer att vara i höst. 
 
Jan Lannérs rundvandring i Dalby kommer inte att bli av enligt Christer. Han har på grund 
av sitt arbete inte tid.  
  
Vid årsmötet kommer Anders Blomstrand att hålla ett kåseri om Dalbylegender. 
 
Göran Larsson kommer den 11 maj, han är expert på 1600-talets historia och håller föredrag 
om Dalby på 1600-talet, tiden mellan dansk identitet och försvenskning. Det är ett 
samarrangemang med biblioteket.  
 
Förslag höstens program: 
- Kjell-Åke Modéer, prof i juridik, har haft rättegångsspel för universitetsstudenter i Dalby. 
Vi funderar på att göra en variant i samarrangemang med Dalby bibliotek. Brott och straff – 
Tingsrätten i Dalby. 
- Hanne Sanders, ansvarig Centrum för Danmarksstudier: Föredrag om det danska Dalby, 
har ännu inte gett besked om datum, aktuellt i höst. 
- Idé om någon som kan prata om Biskopssätet i Dalby under påven i Rom, för att förbereda 
inför påvens besök i Lund den sista oktober. 

 
§8 Inför årsmötet:  

Årsmötet onsdagen den 13 april. 
Medlemsbrev ska ut med kallelse till årsmötet, vårens program, uppmaning att betala 
årsavgift och dagordning.  
Det är ett lämpligt tillfälle att informera medlemmarna om utvecklingsgruppens arbete, vi 
försöker få Kerstin Brattgård att berätta om detta. Det bör också ges medlemmarna 
möjlighet att diskutera förslag till vidare arbete för föreningen.  
Stephan skriver ihop årsberättelse. Anders fixar kaffe och tilltugg. 
 

§9 Kommande sammanträden 

Nästa styrelsemöte:  
13 april årsmöte, 13 april kort konstituerande sammanträde (efter föredraget), 
8 juni ordinarie sammanträde 
Första höstsammanträdet föreslås 17 eller 24 augusti. 
 



§10 Övrigt  

Utflykt Hembygdsföreningen, fyra preliminära tillfällen, varav en är bokad i höst och en 
preliminärt i vår. 

 
§11  Ordförande avslutade mötet  

 
 

 
 
 
Stephan Borgehammar 
Ordförande      Christina Sverdrup 

Sekreterare 
        
 
 
Justeras: 

 
 
 
 

Anders Timberg 


