
Vem vill ta över Folkmusikfesten i Stjärnsunds Dansbana? 

 

Dansbanan är 7*7 m dansyta (± 0,2 m) och är isärplockad i delar; 

• 12 golvsegment om ca 3,5 *1,2 m (20 mm tjocka brädor, spåntat) 
• 26 golvbjälkar 5*20 cm med ”klack” på botten (2,5-4,8 m långa) 
• Räcke i åtta delar 
• Trappavsats ca 1,2*3 m 
• Diverse passbitar för att få dansbanan vågrätt samt montage av räcke (ca 6 kartonger) 
• Skruvar 

 
De tre störarna med lampor som finns på bilden ingår inte. 

Dansbanan är kompletterad med 4 st limträbalkar (tunga!), 7,3 m långa, vilket förenklar att få dans-
banan vågrät, men gör att den bygger ca 3 dm ytterligare på höjden. Man måste då ha ett trappsteg 
för att komma upp på den (vilket enklast görs genom att trappavsatsen läggs på några lastpallar). Det 
tar ca 1 dag för fyra personer att montera dansbanan, fortare om det är plan mark och när man är 
van. 

Dansbanan beställdes av Folkmusikfesten I Stjärnsund som använt den för dans i samband med 
spelmansstämman första lördagen i augusti 2014-2016, vilket varit ett mycket uppskattat inslag i 
stämman. 2017 monterades den aldrig då det var mycket regnigt veckan före (och under stämman). 
Vi vill nu göra oss av med den hösten 2018 då vi inte har någon plats att förvara den mellan 
stämmorna och ser gärna att något spelmanslag, stämmo-, dans- eller festivalarrangör tar över den! 
Vi har inga ritningar på den, men golvsegmenten och räckena är numrerade för att underlätta 
monteringen och vi har tagit flera fotografier under monteringen; några av dessa foton bifogas då 
den monterats på icke plan mark. Vi tror att dansbanan mår bäst av att ha ett tak då golvet, som är 
obehandlat, kan svälla om det blir mycket regn. 

Intresserad? Kontakta i så fall Claes Hellqvist, cghellq@gmail.com, 0704828960 



 

  

  

  

  

 

 

 


