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   2021-02-28  
 
Medlemsdialog den 28 februari 2021 
 
Närvarande: 
 

 
1. Mötet öppnas av Mikael.  
2. Information från styrelsen. 

Styrelsen har jobbat hårt med att säkra ekonomin och tyvärr medförde detta att vi blev 
tvungen att säga upp Leif och Maria som inte jobbar direkt mot ridskoleverksamheten. 
Som ersättare för vaktmästaren anlitar vi Norrmalms lantbruk AB och Liljaskolan vid 
behov. Vi har fått pengar både från kommunen och Östen Berglunds fond för att 
kunna isolera hela kalla plåtstallet. Liljaskolans elever ska hjälpa till med demontering 
men nu under coronapandemin är det svårt att få till.erik 
Ett antal åtgärder är gjorda på anläggningen under året, underhåll, målning, ny 
belysning. 

3. En medlem har erbjudit sig att byta ut underlaget i stora ridhuset till fiberunderlag.  
Synpunkter: 
- Kommer vår bevattning fungera? 
- Hur fungerar underlaget för hästarna, finns det en skaderisk för ridskolehästar? 
- Söderut använder alla fiberunderlag och alla har det där. Det är inte en ökad 
skaderisk utan däremot syns det tydligare om en häst är halt på fiberunderlag än på 
andra underlag. 
- För skötsel krävs det att man har en speciell utrustning. 
- Flera ridhus även i norr har lagt inte fiberunderlag och om fem år går det inte ordna 
en tävling utan fiberunderlag.  
- Fungerar det på kalla ridhus? Salt eller paraffinolja kan användas för att underlaget 
inte ska frysa. En bra början är att få det i stora ridhuset. 
- Vilken tidsram finns? Planen är att i så fall göra det under sommaren. 
- Allt i stora ridhuset måste bytas ut och kommunen måste laga sargen innan 
underlaget byts.  
Mikael föreslår att frågan lyfts till styrelsen 

4. Det upplevs trångt att skotta kring ridhuset, stall och hagar med traktor. Frida erbjuder 
sig ta fram en lista på områden som måste åtgärdas för att underlätta skottningen. 

5. Hårda pucklar i ridhuset måste tas bort för att få till underlaget så att det blir jämnt. 
Frida önskar en gemensam insats när man åtgärdar detta. Micke kan hjälpa till. 

6. Harven i ridhuset är ganska slut och måste bytas ut inom snar framtid. 
7. Hindermaterial; Det är lite hindermaterial i lilla ridhuset, önskemål finns om lättare 

hinderstöd och fler bommar dit. Sara informerar om att det är väldigt mycket bommar 
i stora ridhuset så det går hämta där. Lätta hinderstöd skulle absolut behöva köpas in 
men inga beslut om detta än. 
I nya TS är det krav på att den översta bommen ska vara lättare än övriga bommar. 
Detta måste ses över till kommande säsong. 
Hippo har lätta hinderstöd, kan vara värt att titta på dem! 
Mjuka bommar önskas till kalla ridhuset. 
Inge och Sara tar på sig att inventera hindermaterialet. 
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8. Erik bygger mycket på anläggningen och ser gärna att fler hänger på och hjälper till! 
Är det något som ska byggas, kontakta Erik. 

9. Lagning av de mobila boxarna är inte bortglömda, men svårt att samla ihop folk för att 
göra detta nu under pandemin. 

10. Feriearbetare till anläggningen? Magdalena tycker att det fungerade jättebra i fjol. 
Tyvärr ligger arbetet under personalens semester så det krävs någon som är handledare 
under den perioden. Frida tror att man kan styra perioderna så att man inte behöver ha 
feriearbetare när personalen är ledig. Erik tycker att vi behöver många sommararbetare 
då många staket är trasiga och behöver åtgärdas. Magdalena kolla vidare på 
feriearbetare. 


