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Annika Birklin är själv byggmästare för den mäktiga ranchen som växer fram i Nödinge. Här 
är manegen och stallet på väg upp.

Efter åtta års väntan

NÖDINGE. Åtta års väntan är över.
Lagom till jul flyttar Ponnyranchen 

i Älvängen ner sina hästar till det 
nya stallet i Nödinge.

Byggmästaren för det jättelika 
projektet heter Annika Birklin.

Det är dags att vända blad. Älvängens Pon-
nyranch flyttar efter 17 år ner sin verksamhet 
till Nödinge. Där bygger Annika Birklin och 
Linda Esberg sin nya ranch. Ett stall för 35 
hästar med tillhörande manege (27x60 meter) 
och en paddock (30x70 meter) samt en "säll-
synt stor" hoppbana på gräs. Det är vad Annika 
Birklin, som själv är byggmästare för projektet, 
har tagit på sig den närmsta tiden.

– Stallbyggnaden är prioritet ett. Vi vill ta 
ner våra hästar innan årsskiftet, sen kommer 
ranchen att växa steg för steg. Parallellt fixar 
vi i ordning ett enklare boende på området. Vi 
ställer inte så stora krav. Nu ska vi mest bygga 
och röja ändå, säger Annika Birklin med tind-
rande ögon.

Hon är inte som andra – det ska understry-
kas direkt. Annika har kört traktor sedan barns-
ben, hon schaktar, gräver, kör lastbil och pekar 
för gubbarna på bygget vad som ska göras. Mest 
nöjd är hon när vi går förbi en gammal sten-
kross som hon nyligen har kommit över.

– En sån har jag alltid drömt om...
Den drömmen är hon nog tämligen ensam 

om, åtminstone som tjej.
Fast drömmen om att bygga upp och för-

verkliga idén om en egen ranch fick hon och 
Linda Esberg vänta länge på. Ärendet har varit 
överklagat sedan 2001 i olika omgångar.

Envisa
– Vi är envisa. Alla andra hade nog gett upp, 
men vi har inte haft någon panik. Vi har tri-
vits bra i Älvängen, men har samtidigt förstått 
att verksamheten omöjligt kunnat fortsätta att 
utvecklas där. Innan något förbud kom ville vi 
förbigå kommunen. Marken i Nödinge har vi 
arrenderat i åtta år, berättar Annika.

I februari tog Regeringsrätten upp frågan 
och gav klartecken.

– Fördelen med processen är att vi har haft 
möjlighet att fundera mycket kring hur vi vill 
ha det, inte bara en eller två gånger. Stallet har 
vi nog ritat om 100 gånger. Vi har hämtat in-
spiration och erfarenheter från kollegor i hela 
landet. När vi nu väl bygger tror vi det kommer 
att bli riktigt bra, säger Annika.

De har tagit hjälp med stommen till ma-
negen, tak och takstolar. Projektet har krävt 
mycket schaktning och det uppdraget har delvis 
lagts ut på entreprenad.

– Thorstenssons i Älvängen är suveräna. 
Jag lär mig av dem, så en hel del sköter jag 
själv. Jag började sommarjobba på bondgårdar 
när jag var tio och satt snabbt bakom ratten på 
traktorn, säger Annika och ingen blir väl för-
vånad?

Framtiden ser spännande ut. EB Horse 
ranch som blir det nya namnet på verksamhe-
ten har klara visioner.

– Vi kommer att behålla vår ridskola och 
vill gärna bli en del av ett ridgymnasium. Stal-
let kommer att bestå av 35 boxar. Majoriteten 
blir till uthyrning, berättar Annika.

Intresset för ranchen är stort. Efterfrågan på 
stallplatser ger ett lugn åt satsningen.

– Det finns ekonomi i det här, men det är 
inte gratis att bygga. Vår stora fördel är att vi 
gör mycket av grovarbetet själva. Det sänker 
kostnaden rejält, säger byggmästaren.

EU-pengar
Entreprenörsandan är påtaglig och lösning-
arna är fler än problemen. I vintras skickades 
en ansökan om EU-stöd in till programmet 
för landsbygdsutveckling. Den beviljades och 
maxbeloppet 900 000 kronor kunde kvitteras.

– Jättekul. Det visar att det finns fler som tror 
på vad vi gör, säger Annika som medger att det 
var ett och annat papper att hålla reda på.

Satsningen skapar inte bara jobb under 
byggnationen utan även framöver.

– På ranchen måste vi ha minst en "allt i 
allo". Blir det ridgymnasium skapas ytterliga-
re arbetstillfällen, tror Annika som aldrig har 
tvekat på att göra mångmiljoninvesteringen i 
Ale.

– Vår kommun är den mest spännande i hela 
Göteborgsregionen. Med pendeltåg och mo-
torväg ökar möjligheterna och underlaget för 
alla som gör affärer.

Det mest kontroversiella – eller snarare 
unika – är hoppbanan på gräs.

– De duggar inte tätt, men med hjälp av den 
ska vi sätta ranchen på kartan. En gång varje 
sommar kommer vi arrangera en större hopp-
tävling och eftersom den går på gräs kommer 
den att särskilja sig. Det är allas dröm att få 
hoppa på ett grönt underlag, menar Annika.

Passionen för verksamheten kommer från 
kärleken till hästsporten. Annika Birklin hop-
pade i fjol in som tvåa i Västergötland.

– Nästa år blir det 5-årschampionatet i 
Falsterbo. Man måste passa på och njuta lite 
också.

Fast det gör i och för sig Birklin och Esberg 
varje dag numera, då deras dröm om en ny-
byggd ranch förverkligas.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nu reser sig en 
ranch i Nödinge


