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BOHUS. Nytt ridhus, 
fler rasthagar och upp-
rustning av ponnyma-
negen. 

Planerna för Ale-
Jennylunds Ridklubb är 
flera och några projekt 
har redan påbörjats.

Projekteringsunderla-
get för det nya ridhuset 
är färdigställt, men det 
kommer att dröja ett 
tag till innan kommu-
nen kan ge besked.
På Ale Jennylunds Ridklubb 
har man under flera års tid 
diskuterat behovet av ett nytt 
ridhus, då det som nu används 
byggdes 1974. 

– Vi har bra arrangera-
de tävlingar under sommar-
halvåret, då de hålls i utom-
huspaddoken. För att kunna 
ordna större tävlingar året 
om behöver vi ett nytt ridhus. 
Då hade vi även fått möjlig-

het att ha fler lektioner. All-
ting hade blivit så mycket 
bättre, säger ridskolechefen 
Liz Stivner. 

Tanken är också att kunna 
göra sig av med den pavil-
jong, som nu utgör kontor, 
omklädningsrum och café, 
för att istället kunna ha detta 
i samma byggnad som ridhu-
set. Det finns även planer på 
en ny läktare, domarton och 
isolerat tak så att ryttarna ska 
slippa frysa på vintern. 

– Bygget finns med i kom-
munens investeringsplan och 
i vintras beviljades 1,9 miljo-
ner kronor till en projekte-
ringsgrupp. Ärendet är så 
kallat "fetmarkerat", vilket 
betyder att det måste till ett 
beslut i Kommunstyrelsen 
innan man sätter igång. Vi 
behöver först veta mer om 
det, säger Mikael Berglund 
(M), Kommunstyrelsens 
ordförande.

Projekteringsgruppen 
är nu färdig med underla-
get som ska presenteras för 
Kultur- och fritidsnämnden 
torsdagen den 20 oktober. 
Om nämnden ger sitt god-
kännande går ärendet vidare 
till Kommunstyrelsen, som 
tar det avgörande beslutet. 

Javad Taeyfi, fastighets-

chef på kommunen, berät-
tar att projekteringsgruppen 
har arbetat fram olika typer 
av förslag.

– Vi får se vad nämnden 
säger på torsdag, om de är 
nöjda och i så fall vilket al-

ternativ de väljer. Antingen 
tas ett beslut direkt eller så 
dröjer det. 

Fler planer
Man föreslår att ridhuset 

ska byggas på framsidan av 

stallet där det nu ligger rast-
hagar. Behovet av fler hagar 
har länge varit stort och nu 
pågår arbetet med att anlägga 
fler på baksidan, mot skogen 
till. Man har fått tillstånd av 
kommunen att låta Skan-
ska transportera överbliv-
na massor från vägbygget på 
E45 för att fylla igen marken. 

Även ponnymanegen är 
i behov av upprustning och 
till det har man fått hjälp av 
Eka Chemicals i Bohus, som 
ingår i kemikoncernen Akzo 
Nobel. 

– Företaget är delaktigt i 
det lokala föreningslivet och 
är därför med och stöttar 
olika organisationer i närom-
rådet. Syftet är att utveckla 
samhället och skapa goda re-
lationer. Till det avsätts vissa 
belopp och det är vi medar-
betare som själva tar initiati-
ven och driver projekten, be-
rättar Rolf Kühl, anställd på 
Eka Chemicals och kassör i 
styrelsen på Ale-Jennylunds 
ridklubb.

Hittills har man bidragit 

till att underlaget i manegen 
har bytts ut och nästa projekt 
blir att rusta upp sargen. 

Det finns även planer på 
att söka pengar hos Eka för att 
kunna köpa in en handikapp-
häst och även ramper för att 
underlätta ridningen för per-
soner med extra behov. 

– Eftersom vi är en ideell 
verksamhet söker vi alltid 
pengar för att kunna utveck-
las, säger Liz Stivner.

Ridklubben står inför både 
små och stora förändring-
ar. Nu hoppas man framför 
allt på klartecken för bygget 
av ridhuset, men även mindre 
arbeten behövs göras.

– Vi väntar på att kommu-
nen ska lägga ut den nermal-
da asfalt från motorvägsbyg-
get som nu ligger i högar på 
parkeringsplatsen, samt att 
fler lyktstolpar ska sättas upp, 
säger Kjell Ericsson, ordfö-
rande i ridklubbens styrelse.
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Det går bra nu. 
Därför behöver  
vi växa med en 
passionerad 
säljledare/ 
affärsutvecklare 
här på kontoret i 
Kungälv. Kan du 
hitta, projektleda 
och administrera 
säljkanaler och 
ser fram emot en 
massa nya el-
kunder hoppas vi 
du hör av dig.

Tillsvidareanställning 
100%. Ansök senast 
31/10 2011. Ring John 
0303-38 30 60 eller gå 
in på  gotaenergi.se.

TM 
FM 
CPO 
kWh 
ROI Ale Torg 186 kvm

Fräsch kontorslokal med 
ljusa rum, reception samt 
pentry. Här sitter du centralt 
mitt på Ale Torg med närhet 
till all service.

För mer information 
välkommen att kontakta 
oss på 020-151 151.

Kontor uthyres

Förväntansfulla. Ordföranden Kjell Ericsson, kassören Rolf Kühl och ridskolechefen Liz Stivner håller tummarna för att 
bygget av ett nytt ridhus snart ska komma igång. I veckan ska underlaget presenteras för Kultur- och fritidsnämnden.

Nybygge. "Allt skulle bli så mycket bättre", säger ridskole-
chefen Liz Stivner om planerna på det nya ridhuset.


