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BOHUS. Att Ale-Jen-
nylunds ridklubb är i 
behov av ett nytt rid-
hus har diskuterats un-
der fl era år, då det som 
nu används har nästan 
40 år på nacken.

Problemet är bara 
att kostnadsförslaget 
landar på mer än dub-
belt så mycket mot vad 
kommunen avsatt.

Det var i oktober förra året 
som ridklubbens styrelse 
gick ut med det glädjande 
beskedet att planerna på en 
ny anläggning börjat ta form. 
Dock gick man händelserna 
något i förväg då kostnads-
förslaget har visat sig landa på 
omkring 20 miljoner kronor, 
vilket kan jämföras med de 
nio miljoner som kommunen 

avsatt för ändamålet. 
– Vi har fått tillbaka försla-

get och nu jobbar man på att 
skala bort ytterligare för att 
kommer ner i en mer rimlig 
kostnad. Nio miljoner är vad 
vi lagt som förslag och till 
hösten får vi titta på det igen, 
säger Isabell Korn (M), 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande. 

Hon menar att det är ute-
slutet att reparera det gamla 
ridhuset, något som ridsko-
lechefen Liz Stivner kan 
skriva under på. 

Tar tid
Tanken är att behålla det 
gamla för att kunna använda 
som framridningsbana på 
tävlingar och istället ta ny 
mark i anspråk till det nya. 
Innan man kan börja bygga 

krävs därför noggranna 
undersökningar och omfat-
tande markarbete, något som 
bidrar till den dyra prislap-
pen. 

– Nu har man fått lära 
sig att allt tar lång tid att 
få igenom. Nu hoppas vi 
bara på att det går att få ner 
kostnaderna. Ett nytt ridhus 
skulle betyda mycket för 
klubben och vi skulle kunna 
arrangera större tävlingar 
inomhus, men vi får ha tåla-
mod, säger Liz Stivner.

Sista helgen i juni anord-
nar Ale-Jennylunds ridklubb 
en av de största ponnytäv-
lingarna i Sverige, Sommar-
hoppet med Ridsport Pon-
nycup, med ryttare från hela 
landet.
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– Men Ale-Jennylunds RK håller hoppet uppe
Fortsatt väntan på nytt ridhus
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Hoppas på nytt ridhus. Det ridhus som nu används har 40 år på nacken och behovet av ett 
nytt är stort. Problemet är bara att kostnadsförslaget landar på mer än dubbelt så mycket 
mot vad kommunen avsatt.

I sommar erbjuder folk-
rörelsen Folkets Hus och 
Parker kurser i breakdance 
lagom till sommarlovs-
starten. I samarbete med 
dansarna Ultimate B-boys 
ger Folkets Hus och Parker 
kurser i hela landet. Kur-
serna är möjliga tack vare 
ett stort ideellt engagemang 
i folketshus- och folkparks-
föreningarna som bär fram 
kurserna.

En ny och annorlunda 
sommarlovsaktivitet står 
med på programmet för Ales 
ungdomar i år.

Kurserna i breakdance 
riktar sig i första hand till 
personer i åldern 7-20. 
Under kurserna får barn 
och ungdomar prova dans, 
rörelse och träning i smidig-
het, styrka och koordination 
i ett program tillsammans 
med Ultimate B-boys, fler-
faldiga mästare i breakdance. 

– Det är ett unikt koncept 
med ett gäng fantastiskt 
duktiga dansare. Jag hoppas 
verkligen att alla intres-

serade tar chansen att anta 
utmaningen, säger Willy 
Kölborg, föreståndare Fol-
kets Husföreningen i Ale.

Kurserna har olika svå-
righetsgrad. Nybörjare får 
lära sig grunderna medan 
deltagare med förkunskaper 
vidareutvecklar och lär sig 
mer avancerad teknik. Trä-
ning varvas med kunskap om 
breakingkulturen.

Utbildningen avslutas 
med ett uppträdande med en 
koreograferad dansuppvis-
ning för familj och vänner 
tillsammans med Ultimate 
B-Boys instruktörer. Som-
marens kurser genomförs för 
åttonde året i rad och är en 
del av Folkets Hus och Par-
kers sommar- och höstutbud 
med totalt närmare 400 
sommarevenemang.

I Medborgarhuset Alafors 
äger kursen rum 16-20 juni 
och är ett samarbete mellan 
Folkets Husföreningen i Ale, 
Vakna och Ale Fritid. 

❐❐❐ I sommar har alla ungdomar i Ale mellan 7-20 år chansen att lära sig dansa breakdance.

Lär dig dansa breakdance 
i Folkets Hus


