Spånga Folkdans Gille startade sin verksamhet 1976 i samlingssalen Tenstagången 51.
År 1979 på hösten erhöll Gillet hyreskontrakt på lokalen en trappa ner i Spånga
Folkets Hus. Renoveringsarbetet startade med inläggning av dansgolvet samt målning
av lokalen. Renoveringsarbetet fortsatte ytterligare ett par år med borttagande av ej
önskade väggmålningar
utförda av ungdomar) i sidutrymena samt målning av dessa.
Gillets verksamhet startade i Januari 1980 i den renoverade lokalen.
Våren 1982 kom besked från fastighetsägaren ”Stockholmsstad” att lokalen skulle
handikappanpassas, installation av hiss samt ramp, så att handikappade kunde erhålla
tillträde till scenen.
Byggnation av ramp efter väggarna förhandlades bort då dansgolvet i praktiken skulle
förstöras.
Gillets inventarier måste flyttas. Genom kontakter fick Gillet möjlighet att förvara
möbler och mer skrymmande saker i en lada på Riddersviks Gård.
Under det att ombyggnadsarbete pågick bedrevs verksamheten för seniorer i
Tenstagången 51, och för barn och ungdom i Spånga Gymnasium.
Återflyttning till ”vår” lokal skedde till verksamhetsstarten hösten 1983.
Verksamheten för seniorer, barn och ungdomar pågick fram till Februari 1991 med
kortare avbrott för reparationer efter vattenöversvämningar från avloppssystemen.
Stockholms Fritidsnämnd meddelade i Februari, 91, att bidragssumman var sänkt från
98.000:- till 41.000:-.

Intensiva förhandlingar följde med berörda parter, (Fritidsnämnden, Spånga Fritid,
Stockholms Fritid,
Vällingby Dans Gille samt Spånga Folkdans Gille). Resultatet av ovan möten resulterade
i ett möte med Stockholms Fastighetskontor där det framfördes att Gillet inte hade någon
möjlighet att betala begärd hyra 174.000:-. Då Fastighetskontoret inte såg några
möjligheter att sänka hyran (politisk beslut) begärde Gillet att få bli befriade från
hyreskontraktet från 1991-12-31, kontraktstiden utgick 1993-03-31, vilket beviljades.
Mer information finns i Lubbarunten 1991 nr 3.
Vi packade våra inventarier och flyttade 2 tr upp i E-salen.
Vid den här tiden hade våra ungdomsledare meddelat att dom slutar som instruktörer för
barn och ungdom. För seniorernas del fortsatte verksamheten i A och B salen samt i
Bromstens församlingssal.
År 1992 fick vi erbjudande att vi kunde få timhyra lokalen en trappa ner då
Fastighetskontoret inte fick någon hyresgäst. Erbjudandet mottogs med glädje att åter få
dansa på ett riktigt golv, och därmed minskning av knäskador.
Mellan åren 1992-1994 ägnades den mesta tiden till att söka ny lokal för vår verksamhet.
På hösten 1994 fick Gillet en uppgörelse med Spånga Medborgarhus-förening som
resulterade i ett hyreskontrakt som ligger till grund för vår lokalhyra gällande i dag.
Efter ett antal år och många träningstimmar hade en golvbräda knäckts. Ett par från
Lokalkommitten ryckte ut tidig lördagsmorgon för att reparera skadan. Efter några
timmar anlände den person som hyrt lokalen för fest och fira sin jämna födelsedag.
Ansiktsuttrycket går inte att glömma när hon såg ett stort hål i dansgolvet. Hon fick ett
lugnande besked att golvet skulle vara återställt till gästerna skulle anlända, så skedde.
Andra händelser är de alla vattenöversvämningar vi haft, detta har nästan alltid hänt när
någon fest pågått. Brandkåren larmades, festkläderna av och langningskedjor
organiserades, och inströmmande vatten bars ut hinkvis tills brandkåren anlände med
effektivare utrustning.
Fastighetsägaren kom tillslut underfund med att orsaken varför regnvatten strömmade in
genom avloppen måste undersökas. Felet var igensatt avloppsrör i gatan.
Översvämningarna förorsakade så stora skador på golvet i kapprummet, rampen runt
dansgolvet med räcket samt dansgolvet där vatten trängt in från hisschaktet.
Omfattade reparationer var nödvändiga. Verksamheten fick åter flytta till Tenstagången
51. Verksamheten återtogs i lokalen efter nyår. Året var 1991.
Hans Linder

