
 

 

Färdigbyggt. Den nya Skumucken står klar bredvid Skatans dansbana – och i morgon är det 

dags för invigning. Eftersom föreningen Tomtarnas lokal nu både är större och isolerad finns 

stora planer för framtiden. ”Det känns väldigt spännande, vi har fått mycket positiv respons”, 

säger föreningens ordförande Jannie Håkonsen. Foto: Sofia Roström Andersson  

Nu är Skumucken i Skatan färdig för 

invigning  

Planerna på att bygga ut Skumucken vid Skatans dansbana har funnits länge för 

föreningen Tomtarna. Men för två år sedan tog de fastare former – och nu är 

ombyggnationen klar. I morgon invigs den. 

 

Nytt. Inventarierna har skänkts till föreningen från 

olika håll lokalen är både handikappanpassad och 

isolerad. Föreningen har många planer på aktiviteter 

som kan anordnas i Skumucken. Foto: Sofia 

Roström Andersson 

Dansbanan i Skatan byggdes i början av 1950-talet och sedan ett antal år tillbaka har en 

barackliknande byggnad, också kallad Skumucken, stått på området och varit Tomtarnas 

föreningslokal. Men den har bara kunnat användas om somrarna eftersom den inte var 

isolerad. 

Medlemmarna har velat bygga ut den och 2008 började de ansöka om pengar till projektet 

som beräknades kosta runt 450-000 kronor. Nära hälften av pengarna fick de i bidrag från 

Allmänna arvsfonden – resten har kommit från privatpersoner och lokala företagare. 

Förra våren drog arbetet i gång och nu står den nya Skumucken färdig. 

– Det känns lite overkligt faktiskt, säger Jannie Håkonsen, föreningen Tomtarnas ordförande. 

Lokalen är i dag nästan dubbelt så stor som förut, knappt 100 kvadratmeter, 

handikappanpassad och isolerad. 

I morgon är det dags för invigning och det firas med en stor familjefest på området. Bland 

annat kommer en gycklare och en clown finnas på plats, diverse barnaktiviteter kommer att 

erbjudas besökarna och det kommer även att hållas en ”bakluckeloppis”. 

På kvällen anordnas en fest för sponsorer och föreningsmedlemmar. 

Föreningen Tomtarna har funnits sedan 1945 och enligt Jannie Håkonsen ska den verka för 

Skatans bevarande och för människorna i byn. Det kommer man nu kunna göra i än större 

utsträckning eftersom lokalen också kan användas under vinterhalvåret. 

– Nu tänker vi satsa lite mer på dem som bor här året runt. Det känns väldigt spännande, vi 

har ett hav av idéer om vad vi ska göra, säger Jannie Håkonsen. 

Bland annat kommer lokalen att vara fritidsgård för barn och ungdomar en eller ett par kvällar 

i veckan, det kommer att finnas symaskiner och möjlighet att snickra i lokalen och en numer 

pensionerad polis som bor i Skatan vill hålla kurser i trafikvett för ungdomar. 

Och Jannie Håkonsen tror att fler kurser också kan komma att hållas i lokalen. 

– Det kommer att vara öppet för alla som har något att lära ut eller att dela med sig av, säger 

hon. 

Sofia Roström Andersson 060-66 35 71  
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