
Hur ser framtiden ut för Ale-
Jennylunds ridklubb? Vilken 
inställning har kommunled-
ningen till verksamheten? 
Behovet av en upprustning 
är stor, men vem vill finansie-
ra en renovering? Kan  kom-
munen tänka sig att skriva av 
gamla skulder för att hjälpa 
föreningen idag? Frågorna är 
många runt den 40-åriga rid-
klubben i Bohus och därför 
bjöds kommunledningen in 
till ett möte på Jennylund.
Eje Engstrand, Barn- och 
ungdomsnämndens ordfö-
rande (s), gav tidigt en vink 
om hur diskussionerna går.

– För det första tycker vi 
att er verksamhet är viktig. Ni 
är den klart största fritidsgår-
den för flickor. Däremot är 
det hög tid att vi tar en prin-
cipdiskussion om hur ridan-
läggningen i framtiden bör 
vara organiserad. Idag är det 
en form av delat ägande här 
uppe och två ägare med delat 
ansvar är samma sak som att 
ingen tar ansvar. En idé som 
vi har är att Ale-Jennylunds-
ridklubb tar över anläggning-
en från kommunen, sa Eng-
strand.

Beskedet möttes med 
öppen famn.

– Det är vi mycket intres-
serade av, men då måste vi 
först ha en diskussion om re-
noveringen, menade klub-
bens vice ordförande, Kjell 
Ericsson.

Om detta var parterna helt 
överens. Föreningar med 
egna anläggningar äger rätt 
till ett så kallat driftsbidrag 
från Ale kommun. Det ersät-
ter i så fall det sköteselavtal 
som Ale-Jennylunds ridklubb 
har idag för att sköta anlägg-
ningen.

– Vi lägger idag drygt 900 
000 kronor på anläggningen, 
varav 600 000 kronor är en 
ren kapitalkostnad, 300 000 
kronor i sköteselavtal plus 
ett aktivitetstöd på närmare 
40 000 kronor. Om klubben 

tar över anläggningen blir 
allt tydligare. Idag när vi äger 
hälften av byggnaderna var-
dera är det svårt att alltid här-
leda kostnaderna rätt. Verk-
samheten mår säkert bättre 
av en ägare som är närmare 
aktiviteterna och som är mån 
om att allt ska vara tipp topp, 
menar Eje Engstrand.

Problemet och det som 
kan bli det stora diskussions-
ämnet är i vilket skick som 
anläggningen ska säljas. Idag 
är renoveringsbehovet stort. 
Det läcker i manegen, läkta-
re svajar och fukten tränger 
in i väggarna.

– Det blir 
en förhandling 
mellan köpare 
och säljare. Säg 
att klubben köper 
anläggningen 
för en krona och 
kommunen skick-
ar med en miljon 
i ett renoverings-
bidrag. Dessa 
pengar kan säkert 
klubben göra mer 

av än vad kommunen hade 
kunnat göra. Det är en tanke, 
menar Eje Engstrand.

Köparen, Ale-Jennylunds 
ridklubb, gillar idén att få ta 
över anläggningen men vitt-
nar samtidigt om en svag eko-
nomi. Klubben betalar till ex-
empel fortfarande en gammal 
skuld till Ale kommun för ett 
misslyckat tävlingsarrange-
mang på 70-talet. Skulden 
som kvarstår är på drygt 90 
000 kronor.

– Det skulle vara önskvärt 
att denna skrevs av, påtalade 
Kjell Ericsson.

Det är i så fall en fråga för 
kommunfullmäktige och Eje 
Engstrand gav inte förening-
en något större hopp.

– Det ger inga bra signa-
ler till övriga föreningslivet, 
om en ny styrelse inte behö-
ver ta ansvar för vad som har 
utförts tidigare.

Parterna funderar nu var 
och en på sin kant kring för-

utsättningarna för 
ett ägarbyte till 
ridanläggningen. 
En förhandling 
bör sedan mynna 
ut i ett avtal under 
2009.

– Det är vår am-
bition att kunna 
klara ut det här 
under året som 
kommer, så verk-
samheten kan fort-
sätta utvecklas i en 
positiv anda, sum-
merade kommun-
styrelsens ordfö-
rande, Jarl Karls-
son (s).

Klubben har 
också ett lån för 
ponnymanegen 
som Ale kommun 
har borgat för. 
Lånet uppgår till 
dryga miljonen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ 
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Ägarbyte aktuellt för Jennylund

Ale-Jennylund Ridklubb bjöd kommunledningen på en rundvandring i manegen 
som läckte regnvatten över besökarna, men det spilldes också glögg på gästerna...

– Ridklubben sugen på att ta över anläggningen

BOHUS. Ale-Jennylunds ridklubb firar 40 år 2009, 
men det är en sliten anläggning som tar emot.

I torsdags gästade kommunledningen Jennylund 
och diskuterade framtidsfrågor med klubben.

Ambitionen är att föreningen ska ta över ägan-
det, men först måste en renoveringsplan upprät-
tas och de ekonomiska förutsättningarna klarläg-
gas. Det verkar båda parter vara positivt inställda 
till.

ALE-JENNYLUND
Grundades: 1969
Antal medlemmar: 450
Antal anställda: 3 heltid, 6 deltid
Antal tävlingsryttare: 77
Övrigt: Genomför 49 ridlektioner 
per vecka, 175 barn på ponny, 68 

juniorer och 113 seniorer på häst.
Ridskolans hästar: 13 stora hästar, 
11 ponnier.
Omsättning: 3,8 Mkr

Ale-Jennylunds ridklubb anser att an-
läggningen är i behov av renovering. Det 
håller kommunen med om, men anser att 
först bör det redas ut vilka rollerna ska 
vara i framtiden. Idag äger kommunen 
och föreningen hälften var av byggna-
derna. Delat ansvar, inget ansvar.


