
sin sida åberopar att Annika 
Teibl har agerat illojalt gent-
emot ridklubben.

Ekonomisk kris
Parterna har nu gjort upp i 
en förlikning där ridklubben 
döms att betala 135 000 kro-
nor för kränkning samt brott 
mot LAS. 

Enligt uppgifter till tid-
ningen TTELA befi nner sig 
klubben i ett kritiskt läge då 
revisorerna inte hittar något 
underlag för uppsägningen. 
Dessutom får LERK även 

anmärkningar på fl era punk-
ter angående ekonomin, 
bland annat saknas attestru-
tiner och de föreslår också 
bättre specifi kationer och 
följesedlar. Dessutom saknas 
6000 kronor i kassaredovis-

ningen från och med mars 
månad 2013. Totalt redovi-
sar klubben ett underskott 
på 375 000 kronor. 

JOHANNA ROOS 
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FÖRELÄSNINGEN ÄR GRATIS OCH VI BJUDER PÅ FIKA

BOHUS. Inte ett inbrott 
på 50 år.

Plötsligt tre gånger på 
en månad.

– Verkligheten har 
kommit ikapp oss, säger 
Peter Lindqvist.
Han arrenderar tillsammans 
med sin bror en tomt i Skår-
dal, någon kilometer från 
Surtesjön. Det har familjen 
Lindqvist gjort sedan 1963. 
På tomten fi nns två mindre 
stugor. Inte någon gång har 
de drabbats av skadegörelse 
eller inbrott, men det var 
fram till nu.

– Plötsligt fi ck vi tre in-
brott på en månad. Första 
gången stal de en tv och en 
dvd-spelare. De andra två 
gånger har de bara förstört 
och det verkar mest som att 
de har sökt skydd för väder 
och vind, säger Peter Lind-
qvist som egentligen bor i 
Nödinge.

Trots fl era kontakter med 
polisen har ordningsmakten 
inte visat något intresse.

– De hänvisar till försäk-
ringsbolaget och det känns 
lite konstigt. Det känns väl-
digt otryggt att polisen inte 
ens vill komma hit i efter-

hand och säkerställa vad som 
hänt, menar Lindqvist som 
dock brukar vistas i stugan 
själv under sommarhalvåret.

– Så snart blir det lugnt 
igen. Eftersom det inte är 
några året runt boende i 
området är det inte konstigt 
att ovälkomna gäster tar sig 
hit. Nu är snart alla tillbaka 
i stugorna och då hoppas jag 
slippa besök.

Oasen i Skårdal ägs av Ale 
kommun som arrenderar ut 
tomterna som ligger i anslut-
ning till skytteföreningarnas 
verksamhetsområde.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Peter Lindqvist är besviken på att polisen inte har visat något intresse för inbrotten i sommarstu-
gorna i Skårdal.

Tre inbrott på en månad
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LILLA EDET. För ett år 
sedan fi ck Annika Teibl 
oväntat sparken från 
sitt jobb som ridsko-
lechef för Lilla Edets 
ridklubb, då hon bland 
annat anklagades för 
stöld.

Nu har hon fått 135 
000 kronor i allmänt 
skadestånd av LERK.

Efter närmare 20 år som 
verksamhetschef på Lilla 

Edets ridklubb fi ck hon den 
10 mars förra året beskedet 
att klubben sparkar henne. 

Styrelsen grundade av-
skedet på stöld och konkur-
rerande verksamhet, någon 
som Annika Teibl ställde sig 
helt främmande till. 

Någon polisanmälan från 
klubben har aldrig upprät-
tats.

Många medlemmar visa-
de sitt stöd för den populära 
ridskolechefen, bland annat 
skapades en Facebook-sida 

där man propagerade för att 
hon skulle få stanna. 

Avskedet ledde till en 
rättslig tvist mellan parter-
na. Ridskolechefen yrkade 
på ett allmänt skadestånd för 
kränkning på 125 000 kro-
nor, brott mot LAS, lagen 
om anställningsskydd med 
10 000 kronor samt ett eko-
nomiskt skadestånd på 474 
720 kronor. Som grund för 
yrkandet har hon angivit att 
det saknas saklig grund för 
avskedandet. Ridklubben å 

Sparkad ridskolechef 
får skadestånd KATTLEBERG. För två 

veckor sedan fi ck An-
nika Teibl sparken från 
sitt jobb som ridsko-
lechef för Lilla Edets 
ridklubb.

Kampen för upprät-
telse fortsätter sam-
tidigt som hon nu går 
samman med Lena 
Karlsson och startar 
ridskola på K-ridcenter.

– Att få Annika som affärs-
partner kom som en skänk 
från ovan, ett drömscenario 
helt enkelt, säger Lena Karls-
son, som driver K-ridcenter i 
Kattleberg.

Hon hade länge letat efter 
rätt person att dela ridverk-
samheten på Hamngården 
med och redan i onsdags höll 
Annika Teibl sin första lek-
tion på anläggningen.

Efter närmare 20 år som 
verksamhetschef för Lilla 
Edets ridklubb – LERK fick 
hon för två veckor sedan 
beskedet att styrelsen avske-
dar henne. Beslutet har 
enligt styrelsen välgrundade 
orsaker, men själv förstår hon 
inte vad hon gjort fel.

– Jag anklagas för att ha 
stulit spån och havre, men 

jag har aldrig stulit något 
och har en helt korrekt och 
styrkt förklaring till det hela. 
Som ytterligare en anledning 
menar de att jag har bedrivit 
konkurrerande verksamhet. 
Jag har hållit träningar utan-
för LERK eftersom jag bara 
varit anställd på 80 procent, 
men det har varit med styrel-
sens godkännande. Jag har 
dessutom inte fått någon var-
ning alls och ingen har sagt 
något överhuvudtaget.

Styrelseordförande Anna 
Stewart kunde i förra veckan 
inte närmare kommentera 
anklagelserna och har nu inte 
gått att nå. 

Ingen polisanmälan
Till Ttela den 12 mars sa 
hon att ingen polisanmä-
lan gjorts. Hon säger också 
att styrelsen inte såg någon 
annan möjlighet än att 
avskeda ridskolechefen.

Förra måndagen hölls 
ett informationsmöte för 
LERK:s medlemmar, men 
enligt en källa till Alekuriren 
lämnades många frågor obe-
svarade. 

– Det var tråkigt att de 
bara gav styrelsens version 
och Annika själv fick inte 

komma till tals. Det kändes 
väldigt luddigt och oklart, 
bland annat fick vi ingen 
klarhet i vad stöldanklagel-
serna grundade sig i. De 
berättade också att ingen 
polisanmälan gjorts och hon 
har inte fått någon varning. 
Man har letat efter orsa-
ker för att kunna bli av med 
henne och det känns som 
att man griper halmstrån ur 
luften, säger uppgiftslämna-
ren med god insyn i affären. 

Annika Teibl är besviken 
över styrelsens agerande, 
men samtidigt tacksam för 
stödet från medlemmarna. 
Med hjälp av en advokat 
kommer hon nu att driva 
fallet rättsligt och hoppas på 
att få upprättelse. 

Nu ser hon fram emot 
samarbetet med Lena Karls-
son på K-ridcenter och när-
mast planerar de en öppet-
hus-dag på långfredagen den 
29 mars.

– Det kommer att bli lite 
prova-på-ridning i dressyr 
eller hoppning och rund-
vandring på anläggningen, 
säger Lena.

– Annika Teibl går in i samarbete på K-ridcenter

Börjar om på ny kula

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Affärspartners. Annika Teibl (t.v.) blev för två veckor sedan avskedad från sitt uppdrag som 
ridskolechef för Lilla Edets ridklubb. Samtidigt som hon kämpar för upprättelse går hon 
vidare och startar ridskola i samarbete med Lena Karlsson på K-ridcenter. 
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