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Tyresö 2020-11-29

Bästa/bäste ledamot av Kultur- och fritidsnämnden i Tyresö kommun,
Styrelsen i Tyresö Ryttarförening vill med denna skrivelse uppmärksamma nämndens ledamöter på
den svåra situation föreningen riskerar att hamna i sedan upphandlingen av ett nytt stall avbrutits. Vi
vill även å Tyresö Ryttarförenings vägnar bjuda in alla medlemmar i Kultur- och Fritidsnämnden till
ett informations- och studiebesök på Fårdala gård.
Den 20:e november erhöll föreningen beskedet att upphandlingen för bygget av ett nytt stall hade
avbrutits då inkomna anbud överskred beslutad budget. Ett besked som, vilket ni säkert förstår,
mottogs med bestörtning, oro och frustration.
Bestörtning för att föreningen trodde att nu, den här gången, efter 10 års diskussion och alla tidigare
bakslag, skulle åtminstone stallet byggas. Turerna med kommunen, som ägare av fastigheter och
ytterst ansvarig för dessa, har varit många. Beslut har fattats och rivits upp, anläggningen har inte
underhållits och nu, när läget är kritiskt för föreningens framtid, så kommer ett ännu ett bakslag.
Oro för att stallet på Fårdala gård inte uppfyller Jordbruksverkets krav på ventilation och storlek på
spiltor för de hästar vi har. Inom några år kan det även att vara förbjudet att överhuvudtaget ha
hästar i spiltor (oklart om och när detta blir lagkrav). Mot bakgrund av bristerna i stallanläggningen
har Länsstyrelsen beviljat tillstånd att driva föreningens verksamhet på dispens till och med 2021-1231. Det var då ett nytt stall skulle stå färdigt. En nedläggning skulle inte bara innebära att närmare
500 barn och ungdomar förlorar sin fritidsaktivitet utan också att ett 15-tal anställda blir utan
arbete.
Frustration för att Tyresö kommun och Tyresö Ryttarförening har sedan 2011 arbetat för en
modernisering och utbyggnad av ridanläggningen på Fårdala gård utan att komma någon vart.
Behoven är enorma. Inte bara behövs ett nytt stall utan också ändamålsenliga lokaler för personal
och medlemmar. Barn och ungdomar tvingas i dagsläget byta om i minusgrader på loftet. Årliga
arbetsmiljöinspektioner framför kritik mot arbetsmiljön för personalen, som dessutom tvingas
arbeta både tidiga mornar och sena kvällar p g a brist på ridhustider. Det är värt att notera att ingen
annan ridskola i hela landet, driver en så stor verksamhet i enbart ett ridhus som Tyresö
Ryttarförening gör. Avsaknaden av ridhustid är den huvudsakliga anledningen att vi inte kan erbjuda
plats till de många som står i kö att börja rida hos oss och vi har totalt 594 personer i kö. Vi har i år
därför tvingats inrätta “ridlekis” utan ridning för 50 barn för att kunna erbjuda något alls till de
mindre barnen. Som det ser ut nu kommer de att få gå där flera terminer innan vi kan erbjuda dem
plats i ridande grupper. Avsaknaden av ett andra ridhus utgör även en viss säkerhetsrisk för både
ryttare och hästar.
Det finns även en utbredd uppfattning bland medlemmarna att Tyresö kommun systematiskt
förfördelar Tyresö Ryttarförening. Medlemmarna jämför med investeringarna som görs i den nya
ishallen. Vi är väl medvetna om att det inte är helt jämförbart, men faktum kvarstår att i det fallet
verkar kommunen inte ha sparat på krut och ambitioner när det gäller utformning och standard. Vi
önskar att kommunen kunde göra detsamma med Fårdala gård som inte uppfyller varken lagkrav
eller ens de mest modesta krav på en modern anläggning för ridsport.
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För att ge lite perspektiv på Tyresö Ryttarförening och dess verksamhet, vilket vi hoppas få fördjupa
när Kultur- och Fritidsnämnden tackar ja till inbjudan ovan, så kan vi nämna att Tyresö
Ryttarförening:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Är en av de största ridskolorna i landet, och
den näst största ryttarföreningen i Stockholms län1, samt
den i särklass största ideellt drivna ridskolan i länet.
Genomför ca 650 uppsittningar för ridning per vecka i ett ridhus som normalt har kapacitet
att hantera max 400 uppsittningar i veckan, dvs 60% över sin kapacitet.
Är sannolikt den största ”fritidsgården” i kommunen då under en vecka ca 500 ungdomar
mellan 7 och 18 år, mestadels tjejer, spenderar delar av, eller hela, sin fritid hos oss.
Har öppet 07.00-22.30 vardagar och dagtid på helgerna
Är arbetsgivare för 15 personer.
Ger meningsfull sysselsättning och lokal åt Tyresö dagliga verksamhet (TYDA) samt erbjuder
arbetsträning och praktikplatser i samarbete med bl a Arbetsförmedlingen.
Är en av de största i landet för tävling i para-sport ridning och har omfattande verksamhet
för funktionsvarierade.
Är praktikplats och utbildningsplats för gymnasieutbildning häst (Djurgymnasiet).

Vi hoppas att detta brev kunnat bidra till ökad förståelse för den situation Tyresö Ryttarförening nu
befinner sig i och till att belysa allvaret med den avbrutna upphandlingen. Mot bakgrund av
ovanstående begär styrelsen i Tyresö Ryttarförening att Kultur- och Fritidsnämnden i Tyresö
kommun aktivt verkar för att snarast:
1. genomföra upphandlingen av nytt stall på Fårdala gård;
2. tillskjuta de medel som behövs för att bygget ska kunna genomföras under 2021; samt
3. inleda projekteringen av ett ytterligare ridhus på Fårdala gård.
Vi ser fram emot ert skyndsamma svar och kommer att kontakta nämndsekreteraren för att om
möjligt boka ett besök under december månad.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Tyresö Ryttarförening
Håkan Bohman, ordförande
Lena Sundling, vice ordförande
Mona Michanek, kassör
Gudrun Hamberg, sekreterare
Sylvia Buddenbaum-Eriksson, ledamot
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Sara Spånt, ledamot
Göran Björk, ledamot
Sofi Seljemark, suppleant
Jenny Ingemarsson, suppleant
Nina Ström, adjungerad, verksamhetsansvarig

Enligt https://hastnaringen-i-siffror.se/ridingSchoolReport.aspx
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