
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i 

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening 
 

Tid: onsdagen den 8 juni 2016 kl 18:30  
Plats: Strädelängan 
 

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

Ordföranden förklarar mötet öppnat. 
 
§2 Justeringsman 

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

Dagordningen godkändes med ändringen att ta Kerstins punkt efter de första punkterna.  
 

§4  Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från den 24 februari 2016 godkändes och lades till handlingarna.  

 
§5  Ekonomisk rapport 

Anders gick igenom vårt ekonomiska läge.  
Vi har nu 5200 kr i medlemsavgifter. Sponsorer har hittills betalt 15000:-.  
I kassan finns nästan 50 000 kr. 

 
§6  Rapporter: Utvecklingsgruppen, Hembygdsförbundet, Söderskog 2018, övr.  

 Utvecklingsgruppen: Kerstin berättade om läget i utvecklingsgruppen. Från Fastighetsverket 
har Anders Glassel, samordnare för större projekt på Fastighetsverket, varit på möte i 
Strädelängan. Han deklarerade att Kungsgården för all framtid ska hålla ihop jordbruk och 
byggnader. Fastighetsverket har ett sparbeting, de söker möjligheter att köpa till mark till 
Kungsgården till nästa arrendeperiod och planerar att renovera byggnaderna. Kerstins referat 
av mötet redovisas i bilaga 1.  

 
Gunilla Svensson, arkitekt i Lund, har fått uppdraget från Statens Fastighetsverk att utföra 
ett vårdprogram för Kungsgården, där de också ska väva in platsens historia, vad platsen har 
använts till och vad den kan användas till i framtiden. Samtalen med Gunilla kommer att 
fortsätta under tiden som arbetet med vårdprogrammet fortgår, planerat färdigt först under 
februari 2017. Allt material som är framtaget från Kulturkvadrantens sida angående 
Kungsgården, likväl det kommunen tagit fram, lämnas över till Gunilla. 



Efter diskussioner kom vi fram till att varken Kulturkvadranten eller Utvecklingsgruppen 
kan arbeta vidare angående Kungsgården just nu, utan vi måste avvakta tills Vårdplanen är 
klar. 
 
Kontakter kan tas med ledamöter i Fastighetsverkets styrelse för att kunna påverka i 
framtiden.  
 
Arkeolog Anders Ödman och Andreas Nilsson har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen 
om en undersökning i Dalby Söderskog att skära igenom vallen för att kunna datera denna 
samt undersöka fornlämningar i ”Dansbanan”. 
 
Hembygdsförbundet:  
Hembygdsförbundets temaresor: Pensionärsförening, 49 st, var på besök, fick guidning vid 
kyrka och kungsgård och serverades kaffe i Strädelängan med krans och kaka från Dalby 
kakbutik.   
 
Vid årsmötet höll Anders Blomstrand ett uppskattat kåseri om ”Legender i Dalby”. 
 
Göran Larsson var på biblioteket den 11 maj, han är expert på 1600-talets historia och höll 
föredrag om Dalby vid tiden mellan fördanskning och försvenskning i ett samarrangemang 
med biblioteket.  

 
Kulturhistorien.se drivs av Klostret i Ystad, etc., som sökt pengar för att utveckla en hemsida 
för kulturarv i Skåne. Vi hålls informerade om utvecklingen. 
 
Uppåkrastiftelsen har haft möte, utgrävningar fortsätter i sommar. Prins Oscar fick en spade i 
gåva från Uppåkrastiftelsen.  

  
§7 Vårens program: 

P-O har en presentation om Strädelängans historia, den kommer troligen vara den 30 
oktober höst, samtidigt som det är söndagscafé. 

 
Kjell-Åke Modéer, prof i juridik, har haft rättegångsspel för universitetsstudenter i Dalby. 
Han kommer den 12 oktober till Dalby, i samarrangemang med Dalby bibliotek, för att tala 
om ”Brott och straff – Tingsrätten Dalby”. 
 
Förslag höstens program: 
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, en doktorand på Stephans institution tillfrågas.  
Lämpliga datum kontrolleras av P-O för arrangemang i biblioteket.  
 
Prof Hanne Sanders, ansvarig Centrum för Danmarksstudier: föredrag om den danska tiden i 
Dalby, har ännu inte bestämt datum, aktuellt i höst eller våren 2017. 
 
Geologins dag den 10 september.  
 
Den 6 september kommer en ny pensionärsgrupp via Hembygdsförbundets temaresor. 

 
 

§8 Kommande sammanträden 

Kommande sammanträden: 17 augusti, 19 oktober. 



§10 Övrigt  

KK kunde vara med och informera på höstmarknaden en höstlördag för att få fler 
medlemmar.  Christer Hjort frågar Byarådet, som är arrangör, om vi får vara med. 
 

§11  Ordförande avslutade mötet  
 
 

 
 
 
Stephan Borgehammar 
Ordförande      Christina Sverdrup 

Sekreterare 
        
 
 
Justeras: 

 
 
 
 

Anders Timberg 


