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Dnr KUN 2021/00164-7.3.1

Beslut - Dansbana på Vallby friluftsmuseum
Beslut
1. att investera i en dansbana på Vallby Friluftsmuseum i Folkets park och
teater snarast möjligt
2. att uppdrag åt chefen för Västerås Museer att överlämna underlag till
byggnation av dansbana till Fastighetsenheten inom Fastighetsnämnden som
återkommer med hyresoffert för denna investering
3. att paragrafen förklaras omedelbart justerad
Ärendebeskrivning
Under 2021 så fyller Vallby Friluftsmuseum 100 år. En mycket uppskattad
del på Vallby Friluftsmuseum är Folkets park och teater. Under många år har
återuppbyggnaden av denna park och teater pågått. Den kommer
ursprungligen från Tillberga och invigdes 1926. Parken återuppfördes på
museet 1971 och invigdes vid friluftsmuseets 50 års jubileum samma år. På
Folkets Parkteatrarna kunde man se teaterföreställningar, bondkomik, revyer,
kuplettsångare och andra musikprogram.
På museet finns idag bara entréportalen och teatern bevarade men i Tillberga
fanns även en dansbana med tak och en serveringspaviljong. Som en del av
Vallby Friluftsmuseum 100 års firande avser nu Kulturnämnden att investera
i en dansbana för att ytterligare återuppbygga Folkets park som den var från
början.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
1. att investera i en dansbana på Vallby Friluftsmuseum i Folkets park och
teater snarast möjligt
2. att uppdrag åt chefen för Västerås Museer att överlämna underlag till
byggnation av dansbana till Fastighetsenheten inom Fastighetsnämnden som
återkommer med hyresoffert för denna investering
3. att paragrafen förklaras omedelbart justerad
Yrkanden
Jenny Setterholm (S) och Jörgen Andersson (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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