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Övergripande: 

Ridhusbygge: 
Ale El har nu flyttat bort sitt upplag men fortfarande inte gjort ordning ytan dom använt. 

Arbetet med att göra i ordning ”stora hoppbanan fortsätter. Vi har ännu inte fått någon riktigt 
tidsplan, men stöter på för fullt. 

Övrigt: 
Stora Bränna, tar nu emot vårt gödsel och vi kommer att fakturera 140 kr i månaden per box. 

Kostnaden är uträknat på alla hästar på anläggningen så att även lektionspriserna kommer 
justeras. 

Vi drabbas av ökade kostnader på flera andra håll också, bl.a. diesel, el, foder, strö m.m. så 
vi kommer att se över vår ekonomi inför hösten. 

 

Ekonomi: 

Kassaflöde/omsättning. 
Likviditeten är fortfarande ansträngd. Vi kommer att lägga en del jobb på att få in förfallna 
fordringar där det ligger ganska mycket som är förfallet sedan mer än en månad.  

Bidrag: 

Inga ytterligare bidrag sökta i dagsläget. 

Ridskola 

Hästläge: 
Hästläget detsamma, låter därför förra rapportens läge stå kvar. 

Palvis skall säljas och kommer att läggas ut på annons (såld).  

Melisa som jag skrev om i förra rapporten tycker vi fyller en större funktion nu så hon får vara 
kvar. 

Tanken är att kunna köpa in en ponny till när vi får tillbaka pengar på den som ska säljas. 

Mål i höst: Köpa in 2 hästar och 1 ponny. 

I dagsläget har vi 12 hästar + 1 inlånad och 10 ponnyer + 1 inlånad. (Vi har för få hästar som 
kan gå 3 lektioner/dag i dagsläget 6 st. 

Målet är ha fulla grupper, 8 i varje, det innebär 32 uppsittningar/kväll om det är 4 grupp. 

På ponnysidan så är också målet att ha 8 i varje grupp 4 lektioner/dag.  Flera dagar/vecka 
får fler av ponnyerna gå 4 lektioner. 

Beläggning ridskolan:  
Beläggningen ligger för närvarande på 87,6 % på ponny och 84,2 % på häst vilket ger 86,0% 
totalt vilket är lite lägre än tidigare.  

Anläggningen: 
Vi är i ett väldigt stort behov av en tvättmaskin (Wascator)  

Lilla manegen: Betongsocklarna eller vad det kallas för mot privathästhagarna lutar mer och 
mer behöver nog ses över. 

Invändigt behövs den fräschas upp, många skivor trasiga och ruttna i nederkant. Det vita 
hade behövts målas. 

Underlaget i lilla är lite svajigt, Claes kör där och försöker fixa det så gott det går. 
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Vi skulle behöva lägga in lite flis där och även i gamla ridhuset. 

 

Tävlingssektionen: 

Ingen nytt sedan förra mötet.  

Ungdomssektionen: 

Barnens dag  
Vi var på plats inne i Göteborg under barnens dag och höll i käpphästhoppning. Detta var 
något som gick väldigt bra och många som deltog. Det var ingenting som vi tjänade pengar 
på men ett sätt för oss att synas. Vi fick bra feedback på detta vilket var väldigt uppskattat.  

Skåpsrummen 
Vi har märkt att städningen inne i skåpsrummen inte sköts enligt avtal. Vi har därför beslutat 
att vi i US tar hand om städningen men kommer därför höja skåpsavgiften per termin från 
och med hösten till 100kr/skåp i stället för 50kr/skåp. Däremot så ska de som har skåp 
fortsätta städa fram till sommaren.  

Vad vi har inplanerat  
Vi kommer hjälpa till på läger under sommaren och planerar bland annat vilka som ska 
hjälpa till samt om våra stallvärdinnor kan hjälpa oss.  
Vi planerar också att jobba vidare med ”trygg i stallet” men tyvärr har detta hamnat lite 
bakom då vi prioriterade barnens dag. Vi ska prata mer om detta på kommande möten. 


