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Öppet möte, Dalby bibliotek 16 dec 2013
32 personer deltog. Mötet inleddes med att en representant från Statens fastighetsverk
presenterade vad det innebär att Dalby kungsgård förvaltas av fastighetsverket, samt vad
det innebär att fastigheten förvaltas av Statens fastighets avdelning Mark. Sara Lind
presenterade därefter arbetet med utvecklingsplanen, varefter deltagarna delades in i tre
grupper för att diskutera de tre nedstående frågorna. Representanter från Kulturkvadranten
i Dalby förde minnesanteckningar i varje grupp. I anteckningarna noterades även när en åsikt
eller tanke togs upp av flera personer. Sara Lind har sammanställt anteckningarna och skrivit
de korta reflektionerna. Notera att citaten bygger på minnesanteckningar och därför inte är
exakta.
Diskussionen skedde i tre mindre grupper kring frågorna:
1. Varför är du intresserad av Dalby kyrka/kloster/Kungsgård? Finns det något särskilt i
området idag som du tycker ska bevaras/skyddas? (Kan vara rena upplevelser, tyckanden
– t.ex. att det är en lugn och rofylld plats, att det är vacker utsikt…)
”Området har ett lugn och en stillhet”
”Byggnaderna på Kungsgården skall man värna om. De kan i framtiden få en alternativ
användning och tillgänglighet.”
”Historiskt intressant område.”
”Kyrkan är intressant i sig själv.”
”Helheten är viktig, svårt att välja ut något speciellt.”
”Jag är intresserad av klosterlivet.”
”Skydda vyerna både mot och från kyrkan. Undvik störande saker som vindkraftverk och
lysande reklamskyltar (nya macken).”
”Det är ett vackert område”
”Klosterträdgården är fin.”
”Roligt att visa besökare”

”Det finns en känsla av att det finns mer att upptäcka”
”Platsen har en spännande koppling till landskapet”
”Det är en levande miljö”
”Vackra byggnader”
”Välkomnande vy när man närmar sig Dalby”
”Det är en rofylld miljö”
”Platsen betyder mycket för barnen i Dalby”
”Stuteriets långa tradition är viktig att tänka på”
”Det är min bostad och arbetsplats, släktens rötter”
Reflektion: Bland tankarna kan särskilt intresset för Dalby kungsgård och klosters historia och
tradition lyftas fram, samt att det uppfattas som en mycket rofylld och stilla plats. Flera
berättade även att ”klosterträdgården” upplevs som vacker och att den är ett mycket trevligt
inslag.

2. Utifrån de förutsättning som just presenterats (att det är viktigt med ett fortsatt
jordbruk, att en arrendator naturligtvis har en stark besittningsrätt, att kopplingen
natur/kultur är viktig osv.) vad skulle du vilja se för aktiviteter/arrangemang med koppling
till klostret under kommande år?
”Turister kommer gärna hit, ta fram material i form av skrifter, presentationer och scanning
så att den kan utvecklas.”
”Starta samtal redan nu genom att inventera viktiga frågor. Bjud in forskare och andra
intresserade till diskussioner kring dessa frågor.”
”Fortsätt med att engagera skolan i olika aktiviteter så att ungdomarna blir intresserade.”
”Arrangera aktiviteter i samband med helger som midsommar och Valborg för att få både
gamla och unga intresserade.”
”Lunds kommun bör kontaktas så att man kan få någon form av kulturhus till Dalby.”

”Till turister och andra intresserade bör man trycka upp informationshäften på minst
svenska, danska och engelska.”
”Arrendatorn av Kungsgården bör informeras och involveras mer i området och de tankar
man har om framtiden.”
”Informationsmöten i Strädelängan bör hållas mer frekvent än hittills.”
”Informationsbehov behöver fyllas, t.ex. genom visningar, öppen dag på kungsgården. Lyft
både historia och nutidshistoria”
”Bättre information genom skyltning” (både vägvisning och informationsskyltar)
”Ta fram en informationsskrift”
”Arrangera en medeltidsmarknad vid särskilt tillfälle kopplat till just Dalby. T.ex. korsmässan
om våren (3/5), korsmässan om hösten (14/9) eller Mikaelidagen.”
Reflektion: De flesta svaren uttrycker en önskan om ökad information om området - både till
turister och till ortsbor. Detta föreslås ske genom t.ex. bättre skyltning, informationsfoldrar,
visningar och informationsmöten. Även olika typer av arrangemang nämns som ett sätt att
öka intresset för platsen.
3. Sett i ett längre perspektiv, vad har du för tankar/idéer kring området? Tänk gärna
kultur/natur, aktivt jordbruk…
”Parken och klosterträdgården vill man ju på sikt få tillgång till.”
”Samverkan är viktig. Någon form av kontrakt bör eftersträvas mellan Dalby och Statens
fastighetsverk inför framtiden när ny arrendator tillträder. Tillgängligheten till kloster och
kungsgård är viktigt i detta kontrakt. Det är en unik möjlighet för fastighetsverket att
samspela med dalbyborna och utforma ett konkret förslag som gynnar alla intressenter.”
”Retreatverksamhet, ridverksamhet, hälsovårdande verksamhet, teaterverksamhet är alla
exempel på verksamheter som i framtiden kan tänkas i lokalerna.”
”Dalby med omnejd har så mycket att erbjuda. Därför måste man se det hela i ett större
perspektiv och få hela paketet att fungera. Kyrka, kloster och kungsgården är en del i detta
och måste samordnas med allt annat. Det ska vara roligt att komma till Dalby oberoende av
vad man vill få ut av besöket. Informationen är viktig.”

”Jag har en vision om rehabilitering med läkande trädgård och djur.”
”Kan man kanske ha ett kulturhus i ej använda ekonomibyggnader - i vilket skick är dessa?”
”Det är viktigt att besökare och jordbruksverksamheten inte kommer i konflikt med
varandra.”
”Om man skiljer byggnader och jordbruk åt kan fastigheten bli bidragsberoende. Det bör inte
få ske.”
”Kungsgården bär sig i dag, men det är problematiskt att pengar går åt till att underhålla
byggnader som inte är ändamålsenliga samtidigt som nya byggnader som skulle behövas
(t.ex. silo) inte får uppföras.”
Reflektion: Att i framtiden tänka på helheten lyfts fram på flera olika sätt - både genom
platsens kopplingar med det omgivande landskapet och byn, och genom kopplingen mellan
jordbruk och bärkraftighet. Samverkan poängteras också, mellan besöksmål och jordbruk
samt mellan de olika intressenterna.

