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Bussholken ska räddas
8 DECEMBER 2010 05.30 

DALBY. 31 000 kronor. Mer behövs inte för att rädda den
kultförklarade busskuren i Dalby, Holken kallad, till eftervärlden. 
Pengarna skulle räcka till att flytta Holken till Kulturkvadranten.

– Det finns ett rivningstillstånd. Men vi vill bevara den, säger Lars-Göran 

Hansson, vice ordförande i Dalby byaråd. 

I byarådets namn har han ansökt om flyttbidrag hos politikerna i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Lars Göran Hansson menar att en rivning inte är gratis för kommunen. Då 

kan politikerna lika gärna lägga pengarna på att flytta kuren, resonerar 

han. 

– Vi vill flytta bort den till området vid Slöjdboden. Där blir den lite mer 

skyddad, säger Lars-Göran Hansson. 

Holkens vara eller inte vara har debatterats under många år. Nu kan ett 

avgörande vara nära. Får byarådet pengar till en flytt ska busskuren få ett 

nytt liv. 

– Vi ska rusta upp den, säger Lars-Göran Hansson.

Lars Bergwall (C), ordförande i kommunstyrelsens utvecklingsgrupp för de

östra kommundelarna, är förhoppningsfull om att byarådet ska få sina 

sökta pengar. 

– Vi har inga egna pengar. Men kommer kommunstyrelsen till beslut i år 

tror jag att det finns möjligheter, säger han.

Lars Bergwall tycker att frågan är viktig för Dalby. Holken är en del av byns 

moderna historia, och därför värd att bevara. 

– Men den fyller ingen funktion där den står i dag.
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Busskuren i Dalby, allmänt benämnd Holken, ritades troligen av den 

välkände arkitekten Hans Westman. Den står vid Trekanten i centrum och 

räknas som en del av byns kulturarv. Bland annat har stadsantikvarie 

Henrik Borg tagit strid för den.

Holken används inte längre som busskur, och är på väg att förfalla.

Nu vill föreningen Kulturkvadranten ta över den lilla byggnaden och flytta

den till Slöjdboden.
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Det låter som Dalby enbart innehar EN enda busskur! Lit tramsigt om inte kommunen 

kan hugga i o hjälpa till att bevara lite kultur! 

Inte gratis att riva? Sätt in en annons om att man får den gratis mot bortforsling

kanske kan bli en fin sommar terrass eller pergola!
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