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INTRODUKTION  

Välkomna till Tyresö Ryttarförenings  
verksamhetsberättelse för år 2017! 
 

Att vara nöjd måste vara det tråkigaste som finns! Själv-
klart är vi nöjda med det året som gått, men det räcker 
inte för oss, vi vill mer än så och vi är på god väg åt det 
hållet! Även detta år ser vi båda tillbaka med framförallt 
glädje och ännu rikare på kunskap!  
 
I verksamhetsplanen 2018-2019 presenterade styrelsen 
föreningens nya vision och värdegrunder, utifrån dessa 
har styrelsen och verksamheten grundat sitt arbete under 
2017 och vi tycker att vi helt klart är ett steg närmare vår 
vision detta år, hoppas ni håller med oss! Det är ingen 
liten uppgift vi har tagit på oss, att vara ”Sveriges bästa 
ridskola” men en väldigt inspirerande och utmanande 
vision! Vår vision är bilden av vårt önskade framtida läge 
och ska fungera som en ledstjärna mot vilken vi strävar.  
 
För att nå vår vision genomförde vi innan sommaren en 
kundenkät för att ta reda på vad Du som medlem tycker 
att TRF gör bra och vad vi behöver utveckla. Vi hade öns-
kat en lite högre svarsfrekvens, men ett tillräckligt stort 
antal svar kom ändå in och vi vill rikta ett stort TACK till 
alla ni som tog er tid att svara! Vi har nu ett bra underlag 
att arbeta vidare med för att nå vår vision.  
 
Årets höjdpunkter 
Helt klart är vårt nya avelsprojekt en av årets höjdpunk-
ter. Projektet syftar till att ta fram ridskolehästar av hög 
kvalitet, som vi själva utbildar från grunden. Att vara 
ridskolehäst kräver sin häst både fysiskt och mentalt. Det 
har med tiden blivit svårare att hitta hästar som passar för 
livet i en ridskoleverksamhet. En stor del av aveln handlar 
idag främst om att få fram känsliga hästar med kapacitet 
att gå tävlingar på högre nivå. Vi på TRF behöver istället 
hästar och ponnyer som passar många olika typer av ryt-
tare, på olika kunskapsnivåer. Kurserna för våra unghästar 
startades upp under hösten och det är så otroligt roligt att 
få följa hästarnas utveckling och våra duktiga elever som 
med handledning från Nina gör ett fantastiskt jobb.  
 
En annan höjdpunkt är ju helt klart vårt samarbete med 
TYDA, Tyresös dagliga verksamhet. TYDA vänder sig 
främst till personer med utvecklingsstörning, autism och 
autismliknande tillstånd. TYDA:s ambition är att ta emot 
alla som vill arbeta i någon av de verksamheter som TYDA 
erbjuder. Vi på TRF vill erbjuda en arbetsplats för de per-
soner som arbetar inom TYDA. Hos oss finns en givande 
arbetsplats och här kan man arbeta länge. Genom detta 

samarbete hoppas vi kunna utveckla vår verksamhet inom 
flera områden samt öppna upp anläggningen så att den är 
väl anpassad för att välkomna ännu fler människor. Alla 
har en plats hos oss på Tyresö Ryttarförening! 
 
Årets utmaningar 
I början av året drabbades tyvärr verksamheten av kvarka, 
då vi köpte in en ponny som var smittad. Tack vare vårt 
isoleringsstall och proffsigt arbete av vår personal smitta-
des ingen av våra hästar och ponnyer i stora stallet. Vi har 
även haft en tuff höst med många skadade hästar och 
tyvärr så har några fyrbenta medarbetare fått lämna oss 
för att springa vidare på de evigt gröna ängarna: Oliv, 
Bacardia, Zeb och Tequila. Tack för den tiden vi fick!  
 
Det går upp och det går ner, ingen dag är den andra lik på 
en ridskola. Med dessa avslutande ord vill vi tacka alla 
våra medlemmar för ert engagemang under årets roliga 
såväl som svåra stunder – tillsammans är vi TRF. Vi ser 
med glädje fram emot kommande verksamhetsår! 
 
Vi ses i stallet! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 

 
Susanne Hellevik, Ordförande Tyresö Ryttarförening 
ordforande@tyresoryttarforening.se 
 

  
Nina Karlsson, Verksamhetschef Tyresö Ridskola 
nina.karlsson@tyresoryttarforening.se 
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OM TYRESÖ RYTTARFÖRENING 

Kort om föreningen 
Tyresö Ryttarförenings huvuduppgift är att driva ridskola i 
Tyresö. Den verksamhetsidé som 2017 års verksamhet har 
baserats på är: 

”Vi erbjuder häst- och ridundervisning samt tävlings-
verksamhet i en socialt främjande miljö, så att barn, 
ungdomar och vuxna får en bra och rolig fritid.” 

Anläggningen på Fårdala Gård – mark och byggnader – 
ägs av kommunen. Föreningen har ett tidsbestämt hyres-
och driftsavtal med kommunen som reglerar vad före-
ningen respektive kommunen ansvarar för avseende drift, 
underhåll och förvaltning. Föreningen har t.ex. en heltids-
anställd vaktmästare som sköter det löpande underhållet i 
ridhus och stall, samt ansvarar för ridbanor, vägunderhåll 
och hagarnas inhägnad.  

Kommunens åtagande har under året varit att skotta snö 
från taken och ploga stora vägen genom anläggningen 
samt ombesörja det yttre underhållet av byggnaderna.  

Hästar, munderingar samt den utrustning som är nödvän-
dig för drift och underhåll äger föreningen i sin helhet. 

Organisation och styrning 
Årsmötet ger styrelsen mandat att under kalenderåret 
driva verksamheten, enligt de ramar och den budget som 
redovisas i Verksamhetsplanen. 

All operativ verksamhet avseende ridskolan, både daglig 
drift och verksamhetsutveckling – kurser, läger, inköp och 
investeringar osv. – utförs av personalen under ledning av 
Verksamhetschefen. Aktivitetsstyrning i form av uppfölj-
ning och redovisning från Verksamhetsplanen sker lö-
pande på månadsvisa styrelsemöten. 

Ridskolans personal är anställd av föreningen. Förening-
ens styrelse har därmed ett arbetsgivaransvar för dessa 
personer plus timvikarier. Ett ansvar som i den dagliga 
operativa verksamheten i huvudsak delegerats till Verk-
samhetschefen.  

Medlemmar i TRF per 2017-12-31 
Ålder  Kvinnor  Män  Totalt  
≤ 20 år  519 24 543 
≥ 21 år  204 18  222 
Summa  723 42 765 

Antalet medlemmar har minskat med 46 personer sedan 
slutet av föregående år, till 765 medlemmar. 600 av dessa 
är ridande elever.  Minskningen beror på att vi inte vågat 
fylla upp grupperna p.g.a. flertalet skadade hästar under 
hösten, vilket även innebär att vår beläggning endast 
uppgår till 93,1 % (fg. år 96,7%). Vi hoppas kunna öka 
beläggningen redan under våren 2018. 

 

Medlemsavgift 
Seniorer  400 kr/år  
Juniorer t.o.m. 19 år  250 kr/år  

Styrelse 
Susanne Hellevik  Ordförande  
Jenny Daza Vice ordförande, ledamot 
Linda Siwe  Sekreterare, ledamot 
Margareta Thelander Kassör, ledamot 
Lena Sundling Ledamot 
Linnea Nyström  Ledamot 
Catharina Widström Ledamot 

Suppleanter 
Ullis Gimle  
Minna Nyström 
Annika Öijer   

Adjungerade till styrelsen 
Nina Karlsson Verksamhetschef Tyresö Ridskola 
Petra Redstedt Stallchef 

Ungdomsledamöter 
Maja Mellin Ordförande USS och ungdoms-

ledamot i Styrelsen 

Revisorer 
Ida Antonsson 
Karin Wallqvist 

Revisorsuppleant 
Susanne Levin 

Valberedning 
Aina Iversen Sammankallande 
Margreth Lindblom 
Per Wallqvist 

Ungdomssektionens styrelse (USS) 
Maja Mellin Ordförande, tillika ungdoms-

ledamot i styrelsen 
Mathilda Melin Vice ordförande 
Greta Ahlström Sekreterare 
Tova Alpsten Vice Sekreterare 
Maja Melin Kassör 
Amanda Nordenskjöld Ansvarig för sociala medier 
   
Astrid Kirschon Suppleant 
Elin Olofsson Suppleant 

Ungdomssektionens valberedning 
Vakant 
Vakant 
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Tävlingssektionens styrelse 
Linnea Nyström Ordförande 
Susanne Tiderman Vice ordförande 
Katja Hjort Sekreterare 

Håkan Bohman Ledamot 
Jenny Daza Ledamot 
Stefan Andersson Suppleant 
Tova Alpsten Representant från ponnylagen 
Mimmi Nilsson Representant från personalen

RIDSKOLAN	

MEDARBETARE 

Allmänt om medarbetarna 

Tyresö Ryttarförenings personalstyrka motsvarar totalt 
9,3 årsarbetskrafter, fördelat på 14 personer. Hos oss 
arbetar flertalet ridlärare, en stallchef, en verksamhets-
chef och en vaktmästare. 
Föreningen är ansluten till Arbetsgivaralliansen och har 
kollektivavtal med fackföreningarna Kommunal och Un-
ionen.  

Sedan 2007 satsar föreningen på friskvård för att före-
bygga arbetsskador. Ungefär vart tredje år genomgår all 
personal en hälsoundersökning som ligger till grund för 
individuell hälsoprofil. De har även möjlighet att få be-
handlingar av kiropraktor eller naprapat betalda av före-
ningen via sitt friskvårdsbidrag. Styrelsen och personal för 
en kontinuerlig och gemensam dialog om verksamheten 
och verksamhetschefen är adjungerad till styrelsens må-
natliga möten.  

Nyheter under 2017 
TRF fortsätter att växa, vi har börjat så smått med upp-
födning och vi har även börjat köpa in yngre hästar som 
sedan deltar i olika unghästprojekt. 

Under året har två av våra anställda fått barn, Nina Karls-
son och Mimmie Nilsson. Petra Redstedt har tagit över 
vissa av Ninas tidigare sysslor men Nina arbetar fortfa-
rande kvar med verksamheten. I och med två föräldrale-
diga anställdes Karin Moberg Granström på ett vikariat till 
ridlärarteamet. 
Under året har en personal slutat, Pernilla Heuer. Pernilla 
var redo att prova arbetslivet igen efter att ha arbetsträ-
nat och senare fått anställning hos oss. Då Pernilla avslu-
tade sin anställning anställde vi Catherine Lindblom, som 
stallpersonal. 

Utbildningar 
Under året har ridlärare deltagit i följande kurser: 
• HLR-utbildning, 10 st. 

• Fortbildning för licensierade B- och C-tränare samt 
Ridlärare level II och uppåt, 3 st. 

• Ridledarkursen, 1 st. 
• Hästföretagarforum, 2 st. 
• Agria Boost, 2 st. 
Ridlärarnas träning för hippologen och B-tränaren i dres-
syr Ingrid Jerlin fortsätter med framgång. Ingrid kommer 
hit till Fårdala Gård för att undervisa personalen en till två 
gånger per månad.  

Allvarligare tillbud etc. 
• Allvarligare tillbud 0 
• Antal anställda i genomsnitt 9,3 
• Personalomsättning 1 

Samarbete med Tyresö Dagverksamhet – TYDA 
Under hösten 2017 har Tyresö Ryttarförening inlett ett 
samarbete med Tyresö kommuns dagverksamhet (TYDA). 
TYDA ger, till personer med behov av särskilt stöd, en 
möjlighet till arbete och meningsfull aktivitet. Det härliga 
TYDA-gäng som knutits till oss på TRF består initialt av fyra 
personer och de stöttas av två handledare som har tidi-
gare erfarenhet av hästar. 

Våra nya medarbetare hjälper till att ta hand om framför-
allt vårt ponnystall där de ansvarar för att mocka, fodra 
och ta hand om sina ”egna” hästar. De hjälper också till 
med t ex att hålla fint på läktarna i ridhuset och annat 
som vår ordinarie personal har svårt att hinna med. När 
de inte arbetar i stall, hagar och ridhus så har TYDA sin 
fasta bas i Torpet på Fårdala Gård. 

Detta unika samarbete ger oss möjlighet att ta ytterligare 
steg mot våra mål att vara en verksamhet som erbjuder 
glädje och gemenskap åt alla som vill vara med, efter 
individens förutsättningar. Dessutom får vi förstås värde-
full hjälp i vår verksamhet och till av våra medlemmar som 
är i stallet på dagtid. Vi hoppas att detta skall bli ett lång-
siktigt samarbete som kan utökas och fördjupas. 
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HÄSTAR

Per den sista december 2017 hade ridskolan 54 egna 
hästar. 

Under året har en häst sålts p.g.a. hög ålder. Fyra hästar 
har avlivats, på veterinärens inrådan. Två hästar hade 
varit skadade under en längre tid och tyvärr inte uppvisat 
någon förbättring trots upprepade behandlingar och två 
hästar fick vi ta bort p.g.a. akuta skador. Tack alla fina 
arbetskamrater för er tid på TRF! 

Vi har under 2017 köpt in sju nya hästar, sex ponnyer och 
en stor häst. Ytterligare en ponny köptes in, men lämna-
des tillbaka då han inte skulle passa för vår verksamhet. 
Alla hästar som vi har köpt är tänkta att kunna gå både i 
hoppning och dressyr och de som har hunnit skolas in i 
verksamheten fungerar bra. Två av ponnyerna är endast 2 
år gamla och ska ingå i våra unghästprojekt för att senare 
bli ridskoleponnyer. 

 
Här vår nya ridskoleponny Cherokee Spartacus, som vi 
kallar ”Sparris”.  

För att hästarna ska må bra och fungera som ridskolehäs-
tar är målsättningen att de ska leva ett så bra och natur-
ligt liv som möjligt, efter deras fysiologiska behov. Det 
innebär bland annat att hästarna:  

• Vistas utomhus i hage minst sex timmar per dag, före-
trädelsevis i flock.  

• Visiteras och sköts dagligen av utbildad personal. 
• Utfodras regelbundet med högkvalitativt foder enligt 

individuellt uträknade foderstater. 
• Går max tre 50-minuterslektioner per dag och max två 

lektioner i direkt följd. 
• Undersöks löpande efter behov av veterinär samt följer 

vaccinations-, avmasknings- och tandvårdsprogram re-
kommenderade och utförda av veterinär. 

• Får regelbunden och professionell hovvård. 
• Får fem veckors sommarbete under ridskolans som-

maruppehåll. 
• Vidareutbildas och plockas in i eller ut ur verksamheten 

efter individuella behov. 

Nyhet 2017 - Avelsprojektet 

Minty och Snowberry på väg mot hingststationen. 

Vi beslutade under våren att betäcka två av våra mest 
uppskattade ponnyer. Minty och Orchid´s Snowberry. Då 
Snowberry är en renrasig New Forest bestämde vi oss för 
att betäcka henne med en New Forest-hingst. Tyvärr så 
blev det ingen betäckning och vi började då om med en ny 
hingst. 

Den nya planen blev att både Snowberry och Minty skulle 
nu betäckas av två välmeriterade Svensk Ridponny-
hingstar. 

Det blev många turer till hingststationen med stona under 
våren och sommaren och till slut tog det sig för båda två. 
Tyvärr kastade Minty sitt föl och sedan en gång till efter 
ännu en lyckad betäckning, så när betäckningssäsongen 
var över stod vi med endast Snowberry dräktig. Detta är vi 
mycket glada över och ser fram emot att Snowberry 
kommer föla i juni. 

Tanken med avelsprojektet är dels att elever ska få ut-
bildning och större inblick i en avelsverksamhet, dels att 
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fölen så småningom ska bli riktigt bra och hållbara ridsko-
lehästar. 

 
För att ge unghästprojektet en flygande start så köpte vi 
in två unghästar under sommaren, May Rosie och Holm-
tebo Magee. De var då 2 år och har under slutet av året 
2017 genomfört fas 1 av Unghästprojektet.  

I denna första kurs har elever tillvänt unghästarna vid all 
hantering, såsom att ledas, bära träns och sadel, longeras 
och till sist har de även ridit in hästarna. 

 

LEKTIONER

Om våra lektioner 
Tyresö Ridskola håller ordinarie ridlektioner för juniorer 
såväl som seniorer.  

De ordinarie ridlektionerna är indelade i grupper utefter 
kunskapsnivå: nybörjarkurser på ponny (hästvettskurs & 
grundkurs), ponny nivå f.d. grundkurs, 0 och 1, ponny nivå 
2–5 och stor häst nivå 2–5.  

En vecka per termin ersätter vi de ordinarie lektionerna 
med ett antal utvecklande teoripass, under den så kallade 
Teoriveckan. 

Våra ridlärare erbjuder även möjlighet till privatlektioner 
samt ridning för personer med funktionsnedsättning. 

Antal elever, beläggning & priser 
Antalet ridande elever uppgick till 600 i slutet av år 2017. 
Detta är en minskning mot föregående år då vi inte vågat 
fylla upp grupperna p.g.a. flertalet skadade hästar under 
hösten, vilket även innebär att vår beläggning endast 
uppgår till 93,1 % (fg. år 96,7%). Vi hoppas kunna öka 
beläggningen redan under våren 2018. Tyresö Ridskola 
tillämpar en köprincip och vi upplever just nu ett stort 
tryck på platser.  

Ordinarie lektionsgrupper 
Lektioner med stora hästar har haft ca 11 elever per 
grupp och ponnylektionerna 12–13 elever. Föreningens 
målsättning är att alla elever i en grupp ska ligga på 

samma utbildningsnivå. En normal ridlektion på 
häst/ponny omfattade under året 60 min. Av dem är 
10 minuter samling i stallet och därefter 50 minuter i 
ridhuset inklusive upp- och avsittning. Samtliga ridlekt-
ioner på nivå 2–5 har haft 20 minuter teoriundervisning 
vid sex tillfällen under båda terminerna.  

För ponnyelever på nivå f.d. grundkurs-nivå 1, har teori 
om 20 minuter ingått varje gång, då det är mycket man 
som ung ryttare måste träna på och lära sig. 

Nybörjarutbildning för barn 
Hästvettskurs – steg 1  En obligatorisk förberedande 
utbildning om 18 veckor för alla barn i åldern 6–8 år som 
vill börja rida. Syftet är att öka säkerheten genom att ge 
kunskap om hästen och ge barnen möjlighet att umgås 
och handskas med hästarna innan själva ridundervisning-
en startar. TRF:s ridlärare leder all undervisning som även 
innehåller ca. sex enklare ridlektioner per termin. 

Grundkurs i ridning – steg 2  En fortsättning för de som 
gått hästvettskursen samt för de något äldre barnen som 
ska börja rida. Grundkursen innehåller 30 minuters teori 
och 30 minuters ridning per lektionstillfälle. Efter Grund-
kurs i ridning blir gruppen en vanlig lektionsgrupp som 
kallas f.d. Grundkurs (därefter ponny nivå 0, 1, etc.). 

Föräldrateori  Vid varje terminsstart bjuds föräldrarna till 
de barn som börjar hästvettskurs eller går upp på grund-
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kurs in till en terminsuppstart. Dessa möten har varit 
mycket uppskattade och välbesökta. 

Teorivecka 
Under 2017 ersattes som vanligt en lektionsvecka per 
termin med en teorivecka. Syftet är att erbjuda alla ryt-
tare möjligheten att fördjupa sig på ett antal områden 
som vi inte har möjlighet att gå igenom inom ramen för 
det ordinarie lektionsprogrammet. 

Under vårterminen hade alla grupper teori på sin ordina-
rie lektionstid med tema efter önskemål. Några av de 
aktiviteter som genomfördes var t.ex. tömkörning med 
och utan vagn, longering och löshoppning. 

På höstterminen fick alla ridande på nivå 2–5 gå på upp 
till tre teoripass, istället för en ordinarie ridlektion. Några  

av de aktiviteter som erbjöds var hoppclinic, dressyrclinic, 
löshoppningsclinic, klippning av hästar samt att lära sig 
teckna hästar.  

Privatlektioner 
Har kunnat erbjudas efter efterfrågan och i mån av tid 
efter hästarnas-, ponnyernas och ridlärarnas schema samt 
tillgång till ridbana. 

Ridning för personer med funktionsvariationer 
Omfattar 30 minuters ridning med personlig assistent och 
en ridlärare. Ridningen erbjuds måndag till fredag under 
framförallt förmiddagar samt på söndagar. Det har under 
2017 varit totalt 31 elever som ridit varje vecka. Bland de 
ridande är det både vuxna och barn.

SATSNING PÅ UNGA RYTTARE  

Tyresö Ryttarförening har även år 2017 deltagit i Stock-
holms Läns Ridsportförbunds satsning på unga ryttare. 
Detta genom duktiga TRF-ryttaren Alice Thomasson, som 
tävlar och tränar dressyr på sin medryttarhäst Tatzy de vi. 
Alice började rida som 6-åring på Tyresö ridskola och 
sommaren 2015 tog hon sedan steget till att istället an-
svara för en medryttarhäst på heltid.  

På tävlingsbanorna representerar Alice fortfarande TRF 
och det är vi mycket glada och stolta över. Ni har säkert 
lagt märke till Alice och Tatzy på någon av våra lokaltäv-
lingar i dressyr. 
Under året har deltagarna i Unga ryttare fått utbildning 
inom fyra områden (fysisk hälsa, personlig utveckling, 
hästens bästa samt glädje och gemenskap) under sam-
manlagt nio träffar. 

LÄGER, KURSER & UTERITTER

Läger 
När skolorna har lov passar vi på att hålla läger. I år har vi 
anordnat ett läger på sport- respektive påsklovet, åtta 
läger under sommarledigheten, ett igångsättningsläger, 
två höstlovsläger, två jullovsläger och ett läger för barn 
med funktionsvariationer. Det sistnämnda är en del av en 
fokuserad satsning, där vi på TRF steg för steg nu utökar 
vårt erbjudande till personer med olika typer av funkt-
ionsvariationer.  
Ett läger består ofta av två eller flera pass om dagen, både 
teori och ridning. Det ger en fin utveckling att lite mer 
intensivt än vanligt arbeta med sina kunskaper som ryt-
tare och hästskötare. På läger är också gemenskapen en 
stor del – vi äter mat tillsammans, fikar och umgås som 
stallkompisar.  

Kurser 
Våra kurser har alltid en viss inriktning, t.ex. sits, dressyr 
eller hoppning. I år har vi genomfört sju dressyrkurser och 
elva hoppkurser för våra häst- och ponnyryttare, samt en 
två dagar lång sitskurs resp. markarbeteskurs. 

Uteritter 
Uteritter i den närmaste omgivningen brukar vanligtvis 
ske någon eller några gånger per termin, som en del av 
den vanliga lektionsridningen. De extra uteritterna som 

ordnades förra året var en mycket uppskattad aktivitet, 
inte minst för att den lämpade sig för hela familjen då 
både ponny- och hästryttare kunde rida ut tillsammans.  
Vi har därför fortsatt att anordna denna typ av aktivitet 
när tillfälle getts under 2017. Under året fick vi ihop fem 
extra uteritter – mycket trevligt för både häst och ryttare! 

 
Foto: Karin Moberg Granström
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KLUBBTÄVLINGAR

Klubbtävlingar anordnas av ridskolan i syfte att erbjuda 
våra ridande medlemmar en chans till utveckling och 
variation jämte den ordinarie lektionsridningen. Dessu-
tom är det många som tycker det är både roligt och spän-
nande att tävla! Klubbtävlingarna är öppna för alla med-
lemmar, men ryttare i TRF:s dressyr- och hoppspecial-
grupper ges förtur då det är en viktig del av förberedel-
serna inför externa tävlingar. 
 
Tyresö Ryttarförening har under 2017 anordnat åtta 
klubbtävlingar, fyra i dressyr och fyra i hoppning inklusive 
Klubbmästerskapen.  

Ett stort tack till alla glada, trevliga, kunniga funktionärer 
som gjort en ovärderlig insats vid tävlingarna under 2017! 

Klubbmästerskapen 
Klubbmästerskapet i dressyr genomfördes i maj. Klubb-
mästare i dressyr blev: 
• På ridskoleponny: Sofia Vidgren - Mickey 
• På ridskolehäst: Jessica Håkansson - Tequila 

• På privatägd häst: Alice Thomasson - Skovvangs Spirit 

Klubbmästerskapet i hoppning genomfördes i maj. 
Klubbmästare i hoppning blev: 
• På ridskoleponny: Mathilda Roxenhed - Linea 
• På ridskolehäst: Jessica Håkansson - Odin 
• På privatägd häst: Weronica Domanska - Mirabelle 

 
Grattis till alla er – vi har så otroligt duktiga TRF-ekipage! 

Träningstävlingar för nybörjare - Blåbärshopp-
ning & Hallondressyr 

Våra Blåbärs- och Hallonarrangemang är en sorts trä-
ningstävlingar och mycket uppskattade tillfällen för de 
medlemmar som känner att en vanlig Klubbtävling är lite 
för stort.  
Under 2017 anordnade vi två hallondressyr och tre blå-
bärshoppningar. De tävlande gjorde allihopa mycket 
starka insatser på banan och även i sina förberedelser 
inför tävlingen, med att t.ex. lära sig att bygga en bana. 
Grattis till en fin första start på ”tävlingskarriären”! 

ALLSVENSKAN

Ponny 
Under året har duktiga ponnyryttare från TRF deltagit i 
Allsvenskan i både dressyr och hoppning.  
I dressyren räckte det hela vägen till final, där vi hamnade 
precis utanför placering. Detta trots att vi kom till start 
med endast tre ryttare pga. att en reservryttare saknades. 
Med andra ord en riktigt jämn och stark insats av Filippa 
Wallqvist på Dingo, Tova Alpsten på Ashanty och Sofia 
Widgren på Mickey. Tack för att ni representerar TRF! 
Hopplaget red hem en bra placering i grundomgången, 
men som tyvärr inte räckte till en finalplats. Tack för fina 
rundor och för att ni representerar TRF, vill vi säga till 
Emma Backesten på Kajsa, Tove Remse Englund på Chiko, 
Matilda Roxenhed på Linnea och Filippa Wallqvist på 
Tuva. 

 

Stor häst 
Även ryttare på stor häst har under 2017 testat på det här 
med externa tävlingar på bortaplan. Allsvenskan är ett 
stort steg att ta för ekipage som aldrig tidigare lämnat 
gården tillsammans, men någon gång måste man bara ta 
klivet. 
Nya miljöer, samt betydligt tuffare motstånd, gav att 
målsättningen främst var att testa och lära, snarare än att 
prestera tävlingsresultat. Alla ryttare kom hem många 
erfarenheter rikare, som de sedan tog sig an med entusi-
asm på kommande träningar.  
Ett stort tack till er som med mod och energi antog en 
riktig utmaning: Vilma Tiderman på Garbija, Anette Berg-
gren på Cassiopeija, Jenny Daza på Zizzy, Karin Ekestam på 
Athena och Jessica Håkansson på Tequila. 
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ÖVRIGA ARRANGEMANG

 
Foto: Anna Ossfeldt 

Slottshästen – en Hästfest på Tyresö Slott 
Tyresö Ryttarförening deltog 16-17 september i arrange-
manget ”Hästfest på Tyresö Slott” som för första gången 
ordnades av Nordiska museet och Slottshästen i samar-
bete. Slottshästen drivs av Fredrik Hedin, Lars "Lalla" 
Nilsson och Owe Sandström, alla med lång erfarenhet av 
hästar, körning och evenemang med hästar i fokus, bland 
annat Sweden International Horse Show. 

Under evenemanget skötte medlemmar från Tyresö Ryt-
tarförening parkeringen, för vilket ridskolan fick ett mone-
tärt bidrag till en ny ponny! Vi vill tacka alla som ställde 
upp och skötte parkeringen, ni fick mycket beröm från 
besökarna som tyckte parkeringspersonalen var enormt 
trevlig och hjälpsam. 

Tyresö Ryttarförening representerade även grenen para-
dressyr under evenemanget genom dressyrlagsryttarna 
Linnea Nyström och Jenny Daza, och ridskolehästen 
Szmer. Under tiden som Jenny, tillsammans med Owe 
Sandström, förklarade vad paradressyr är, hur det funge-
rar med tävlingar och hjälpmedel och vilka styrkor som 
finns, visade Linnea och Szmer upp paradressyren i prakti-
ken. Vi på Tyresö Ryttarförening är glada och stolta över 
att få visa upp paradressyr och att vara en av de ledande 
klubbarna inom grenen i Stockholms Län 2017. 

 

 

Margreth nominerad till Årets Eldsjäl 
En trevlig nyhet i början av året var att vår hedersmedlem 
Margreth Lindblom nominerades till Årets eldsjäl 2016 
inför den nationella Ryttargalan i februari 2017. Margreth 
har under flera decennier satt andras och ridskolans bästa 
i första rummet och bidragit med omtanke, värme, glädje 
och engagemang.  
 

 
 
Genom sitt eget café i stallet har hon lyckats spara ihop 
pengar till inte mindre än fyra ponnyer till vår ridskola, en 
unik bedrift. Hon vann inte slutpriset denna gång, men 
det var ändå roligt att hennes fantastiska insats blev 
uppmärksammad också utanför vår förening. 

Hästens Dag 6 juni 
Tisdag den 6 juni organiserade vi traditionsenligt Hästens 
dag på Fårdala Gård. Det bjöds på show med populära 
inslag som käpphästritt, kadrilj, voltige, stafett i working 
equitation och en spännande hoppningstävling där till slut 
all utrustning (förutom en halsrem) togs av våra ponnyer.  

 

Foto: Linda Siwe 

Som vanligt ringlade köerna långa till ponnyridningen, 
men också till vår cafeteria och street food-vagnen som 
erbjöd varm mat. En trevlig tradition som samlar både 
medlemmar och blivande medlemmar. 
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Foto: Linda Siwe 

Medlemsmöte 
Den 17 oktober hölls ett medlemsmöte på läktaren i sam-
band med en clinic under teoriveckan. Mötet inleddes 
med en kort presentation av styrelsens arbete med möj-
lighet att träffa ledamöterna och valberedningen. Däref-

ter presenterade verksamheten aktuella nyheter och 
Kerstin från gruppen för upprustningsprojektet presente-
rade status och planer för moderniseringen och utbygg-
nationen av vår anläggning.  

Luciashow 
Söndagen den 9 december bjöd Tyresö Ryttarförening på 
en Lucia-show, anordnad av ridskolans personal tillsam-
mans med ett gäng duktiga medlemmar. Det ordnades 
med luciatåg, häst-och hundagility, maskeradhoppning, 
ponnyridning och voltige. Vår trotjänare, ridskolestoet 
Askepot fick bära årets Lucia och blev också välförtjänt 
vald till ”Årets stallbästis”. Våra två nya unghästar Magee 
och Majsan fick också visa upp sig för första gången och 
skötte sig strålande fint.  

 

 

SPONSORER

Under 2017 har vi fortsatt samarbetet med våra sponso-
rer, som stöttar oss vid bland annat tävlingar och större 
evenemang. Vi fördjupade samarbetet med Lyckås 
Ridsport, och vi är glada att välkomna dem som huvud-
sponsor för våra lokala och regionala tävlingar i hoppning 
och dressyr! 

Vi vill tacka alla våra fantastiska sponsorer för ert stöd 
under 2017! Tack vare er kan vi fortsätta med vår täv-
lingsverksamhet och våra evenemang kan hålla en sådan 
hög nivå. Vi känner en enorm stolthet och glädje över att 
Tyresö Ryttarförening och ridskola är kända för våra fina 
prispåsar och lotterier inom ridsporten i Stockholms län. 

Våra sponsorer 2017 

Lyckås Ridsport Hööks Sickla 

Fotograf Erja Lempinen XL-Bygg Palms Byggvaror 

DeZeta CopyOdd 

Eriks Hästshop Djurgymnasiet Stockholm 

Studio N Moderummet Stockholm 

Tyresö Handelsträdgård  

  

  

Tack för ett gott samarbete!  

 

 
 

TÄVLINGSSEKTIONEN	
OM OSS

Tävlingssektionen är den del av Tyresö Ridskola som pla-
nerar och arrangerar våra externa tävlingar på lokal och 
regional nivå (till skillnad från Klubbtävlingar och Klubb-
mästerskap som är interna tävlingar och arrangeras av 
ridskolan). Tävlingssektionen består av lagryttare från 
dressyr- och hopplagen på både häst och ponny, och 
jobbar tillsammans för att kunna arrangera bra, säkra och 
roliga tävlingar. Efter varje tävlingsår utvärderas de täv-

lingar som arrangerats och erfarenheterna följer med till 
kommande tävlingsår. 

Under 2017 har vi ordnat en kurs i Grönt Kort, en slags 
certifiering av tävlingsryttare som krävs för att få tävla på 
externa tävlingar.  
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VÅRA SPECIALTRÄNINGSGRUPPER

För de ryttare som siktar på att tävla mer och på högre 
nivå än klubbtävlingar finns fyra specialträningsgrupper: 
hoppning häst, hoppning ponny, dressyr häst och dressyr 
ponny.  

 
Susanne och Lambago har under 2017 tränat tillsammans 
i dressyrspecialen. Det gav resultat på tävlingsbanorna! 
Foto: Kerstin Paul 

Intagning till grupperna sker i början av hösten och alla 
som är intresserade av specialträningarna kan söka, och 
ett ridlärarteam sköter urvalet. Träningarna har precis 
som förra året genomförts två gånger i månaden, förlagt 
till fredagskvällar samt lördag morgon. 
Respektive lag samlas för teori och genomgång av ridpas-
set, innan det är dags för själva träningen uppdelat i 
mindre grupper.  
 
De flesta deltagarna i våra dressyr- och hoppgrupper 
startade på våra egna lokaltävlingar och Pay &Jump/Ride 
under år 2017.  

EXTERNA TÄVLINGAR

Tävlingssektionen har under 2017 arrangerat en lokaltäv-
ling för häst och ponny i dressyr, en regionaltävling för 
ponny och häst i paradressyr (tävling för ryttare med 
funktionsvariationer), en Pay & Jump (träningstävling i 
hoppning) för ponny och häst och en Pay & Ride (trä-
ningstävling i dressyr) för ponny och häst.  

Tävlingssektionen vill passa på att tacka alla lagmedlem-
mar och övriga engagerade som ställt upp och arrangerat, 
varit funktionärer och på annat vis gjort det möjligt för 
Tyresö Ryttarförening att stå värd för såhär fina, välorga-
niserade och säkra tävlingar! Även detta år får ni funkt-
ionärer toppbetyg av gästande tävlingsekipage och do-
mare, för att ni är så glada, ordningsamma och trevliga.

LEKTIONSPONNYMÄSTERSKAPET 2017

Under våren 2017 deltog TRF i lektionsmästerskapen på 
ponny, i både hoppning och dressyr. Tack till alla våra 
tävlande för att ni vill representera Tyresö Ryttarförening 
och grattis till fina insatser. 

De ekipage som tävlade för TRF var: 

Dressyr, ponny 
Alexandra Sewén Dingo 

Sofia Vidgren Mountain View Mickey 

Hoppning, ponny 
Filippa Wallqvist Tuva 
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UNGDOMSSEKTIONEN

Om oss 
Styrelsen för Ungdomssektionen (USS) inom Tyresö 
Ryttarförening har som uppdrag att arbeta för ökad 
gemenskap mellan barn och ungdomar. 
I uppdraget ingår att arrangera kurser, tävlingar och andra 
aktiviteter som ger både nöje och nytta samt bidrar till 
bra gemenskap i stallet. Medlemmarna i 
ungdomssektionens styrelse fungerar även som ledare på 
fler av de aktiviteter som TRF anordnar. 
Verksamheten syftar till att ridskolans yngre medlemmar 
ska ha roligt och känna sig trygga i stallet. En representant 
från USS sitter även i ryttarföreningens huvudstyrelse. 

Aktiviteter  
Hästens dag den 6 juni  USS deltog i showen där de täv-
lade mot ridlärarna. De ansvarade även för fiskdamm som 
många av de yngre barnen besökte. Ponnyridningen, 
arrangerad av USS, var som vanligt väldigt uppskattad och 
drog många barn.  
Skötarkurs  Skötarkurserna hölls vid fyra tillfällen. På 
kursen fick deltagarna lära sig vad det innebar att vara 
skötare till en häst. Kursen avslutades med fika och alla 
deltagare blev tilldelad varsin sköthäst. I kursen deltog ca 
45 barn. 
 

 
 
Spökafton den 28:e oktober  Det var många som vågade 
sig till spökafton i stallet. Det var roligt både att hålla i 
aktiviteten, men även att gå den läskiga rundan. Alla plat-
ser blev snabbt fulla och det var en mycket uppskattad 
kväll i stallet. Vi fick beröm både från barn och föräldrar. 

Lucia den 9 december  Sångträningarna gick inte som 
planerat, då ett endast ett fåtal barn kom på träningarna. 
Trots detta lyckades vi få ihop ett väldigt fint tåg med 
många hästar och barn. Årets Lucia blev Klaudia Lesniak 
och Årets Stallbästis blev Askepot, dessa röstades fram av 
våra medlemmar här på ridskolan. Under Luciashowen 
deltog USS i en stafett mot ridlärarna och i år vann vi 
äntligen! 

 
Foto: Kerstin Paul 

Årets succé! 
I år anordnade vi en mycket uppskattad käpphästtävling. 
Alla som ville kunde anmäla sig och vara med på en hopp-
tävling med sina käpphästar. 
 
Det var väldigt många som anmälde sig. Denna tävling var 
så uppskattad att vi självklart kommer anordna fler käpp-
hästtävlingar under 2018 

Utbildningar 
Tyvärr så hade ingen av oss möjlighet att åka iväg på nå-
gon utbildning i år, men vi fick bra hjälp från Agnes från 
DUS (Distriktets Ungdomssektion). Agnes gav oss tips om 
hur man håller i möten och pratade mycket om vikten av 
att vara en bra förebild.
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STYRELSEN

Om oss 
Tyresö Ryttarförenings styrelse består av sju ordinarie 
ledamöter och tre suppleanter. En ledamot och en sup-
pleant i styrelsen är representanter från USS och vår verk-
samhetschef är också adjungerad in i styrelsen och deltar i 
alla möten. Under hösten 2017 har stallchef Petra 
Redstedt varit adjungerad in i styrelsen då verksamhets-
chefen varit föräldraledig. 
 
Om ni undrar vilka vi i styrelsen är så finns det bilder utan-
för kontoret och vi kan också kännas igen på våra svarta 
jackor med texten ”Styrelsetant – vald av dig som med-
lem” på ryggen. Vi har jackorna för att det ska synas vilka 
vi är och att ni ska kunna kontakta oss direkt, så var inte 
blyga för att komma med frågor och synpunkter när ni 
stöter på oss. Vi är, precis som det står, där för er som 
medlemmar. 

Planeringsdagar 

Vid vårens planeringsdag fokuserade vi på vårt uppdrag 
efter årsmötet, samt lärde känna varandra då vi hade nya 
medlemmar i styrelsen. Under hösten genomför vi en 
konferens under två dagar då vi diskuterade aktuella 
ämnen och följde upp våra mål utifrån verksamhetspla-
nen samt gick igenom resultatet från vår kundenkät. Föru-
tom ett mycket lärorikt och produktivt arbete har dessa 
längre möten också gett oss en chans att umgås och lära 
känna varandra bättre. 

Organisation  

Styrelsens mål är att arbetet ska vara strategiskt och foku-
sera på vart vi vill nå på sikt. För att kunna få tid för det 
behövde den mer operativa delen av arbetet minskas och 
under våren 2016 genomfördes därför en förändring i 
styrelsen och verksamhetens organisation. I dag består 
organisationen av fyra kommittéer, samt Arbetsutskottet 
och Ungdomssektionens styrelse (USS) se nedan. 

 

Arbetsgivarkommittén 
Arbetsgivarkommittén har löpande ansvar för personal-
frågor. Under året har de varit med och drivit den omor-
ganisation av personalen som skett, där vi numera har en 
dedikerad stallchef och generellt en högre specialisering 
av arbetsuppgifterna. 

Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet (AU) består av ett urval av ledamöterna, 
samt Verksamhetschef och Ordförande. AU sammankallas 
när en viktig fråga akut behöver avhandlas mellan ordina-
rie styrelsemöten.  

Anläggningskommittén 
Den omfattande ombyggnad som planeras för Fårdala 
Gård har hanterats av en egen arbetsgrupp och det är där 
som huvuddelen av arbetet rörande anläggningsfrågor 
har genomförts under året. (Se Bilaga 1). 

Ekonomi & IT  
Ett omfattande arbete har under slutet av föregående år 
och början av detta år genomförts för att göra TRF:s IT 
lösningar mindre sårbara och mer tillgängliga. Externa 
experter har anlitats för att se över TRF:s webbplats och 
se till att framför allt personalen själva, med stöd av för-
eningsrepresentanter, har möjlighet att hålla sidan upp-
daterad.  

TRF:s IT-park har fått en välbehövlig upprustning. Nya 
datorer har införskaffats till kontoret och iPads finns nu 
tillgängliga med mobil uppkoppling för tävlingar. Med 
detta kan personalen arbeta mer effektivt och vid våra 
tävlingar kan vi använda programmet ”Equipe Online” för 
att direkt lägga in resultat. 

Marknad & Kommunikation  

Under året slogs kommittén Kommunikation samman 
med kommittén Marknad & PR. Detta då ansvar och ar-
betsuppgifter i mångt och mycket överlappar eller åt-
minstone kräver ett nära samarbete. Den nya kommittén 
kallas Marknad & Kommunikation och leds fortsatt av 
föreningens sekreterare. En viktig uppgift är att stötta 
ridskolan inom intern kommunikation, t.ex. identifiera 
kanaler och innehåll som svarar upp mot medlemmarnas 
behov och önskemål. En av aktiviteterna som skett under 
2017 är den nya strukturen på TRF:s webbplats, baserat 
på feedback från medlemmar. 
 
Vi har också huvudsakligt ansvar för den medlemsenkät 
som nu ska ligga till grund för styrelsens och ridskolans 
planering och utvärdering av verksamheten. Nöjda elever 
som upplever att Tyresö Ridskola motsvarar deras för-
väntningar – och lite till – är viktigt för oss och därför är 
tanken att använda regelbundna enkäter för att ta tempe-
raturen på hur vi levererar till framför allt ridande elever. 
Detta som ett mer formellt komplement till den dialog 
som ridlärarna har direkt med sina grupper. Kommittén 
tog därför under början av året fram ett antal frågor, vars 
svar ska kunna användas i verksamhetsplaneringen som 
en slags medlemsfeedback. Enkät skickades ut i slutet av 
vårterminen 2017. 

Styrelsen
Ordförande

Ekonomi och IT 
kommittén       

Kassör

Anläggnings 
kommittén

Marknad & 
Kommunikation

s kommittén

Arbetsgivare 
kommittén Arbetsutskottet USS

Vice ordförande Sekreterare
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Inom kommittén ligger även ansvar för sponsorskap, i 
samarbete med ridskolans Tävlingssektion som har ansvar 
för tävlingssponsorer. Under 2017 har TRF startat upp ett 

spännande sponsorsamarbete med Lyckås Ridsport. En 
första utkomst av detta är att Lyckås erbjuder alla TRF-
medlemmar 10% på sina köp i deras butik i Haninge.

AVSLUTANDE ORD 

”Världen vi har skapat är en produkt av vårt tänkande, 
och den kan inte förändras utan att vi förändrar vårt tän-
kande” – Albert Einstein.  

Med dessa kloka ord hoppas vi att ni, alla medlemmar, vill 
vara med och förändra vår ridskola så att vi når vår vision 
”Tyresö Ryttarförening är Sveriges bästa ridskola”. Vi 
hoppas att ni har haft ett lika roligt och utvecklande 
hästår som vi har haft – nu ser vi fram emot ett ännu 
bättre år 2018 och det gör vi genom att lyfta vår ridskola 
ett steg till i rätt riktning. Tack för att ni tagit del av den 
här verksamhetsberättelsen för det gångna året. Läs nu 
gärna vår verksamhetsplan inför det kommande verksam-
hetsåret 2018-19.

 
Styrelsens ledamöter, suppleanter och ungdomsledamot 
till häst - en energigivande paus från mötesrummet

.

 

Tyresö 2018-02-11 

Nina Karlsson 
Verksamhetschef Tyresö Ridskola 

Susanne Hellevik 
Ordförande TRF 

Jenny Daza 
Vice ordförande TRF 

Linda Siwe 
Sekreterare TRF 

Margareta Thelander 
Kassör TRF 

Linnea Nyström 
Ledamot TRF 

Catharina Widström 
Ledamot TRF 

Lena Sundling 
Ledamot TRF 

Ullis Gimle 
Suppleant TRF 

Minna Nyström 
Suppleant TRF 

Annika Öijer 
Suppleant TRF  
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BILAGA 1: UPPRUSTNING AV ANLÄGGNINGEN

Bakgrund 

TRF hyr Fårdala gård av ägaren Tyresö kommun och driver 
där ridskola. Anläggningen på Fårdala gård har behov av 
upprustning och modernisering utifrån dagens krav på ar-
betsmiljö, brandsäkerhet, djurhållning och möjligheter att 
genomföra en attraktiv verksamhet. I likhet med andra 
idrottsanläggningar ska det finnas omklädningsrum med 
duschar. Hela anläggningen ska vara anpassad till 
personer med funktionsvariationer. 

Ansvarig för den nödvändiga upprustningen är Tyresö 
kommun som dock inte har den verksamhetsspecifika 
kompetensen. Sedan 2014 har diskussioner och successivt 
allt tydligare planering skett i samarbete mellan Tyresö 
kommuns Fritidsenhet och Tyresö Ryttarförening. I juni 
2015 avsatte Tyresö kommunfullmäktige 35 miljoner 
kronor i investeringsbudget för upprustningen. Sedan 
tidigare fanns investeringsbeslut för upprustning på 7 
miljoner kronor. 

Den projektgrupp inom TRF som tillsammans med Tyresö 
kommun sedan hösten 2015 arbetat med 
upprustningsfrågorna hade kring årsskiftet 2016/17 
kommit fram till att: 
• ett nytt ridhus med mått 40x20m skulle byggas 
• stallet skulle genomgå omfattande upprustning och 

utbyggnad med 
- boxar för alla 55 hästarna 
- omklädningsrum och duschar 
- personalutrymmen 
- nybyggd del för gödselhantering 
- nybyggd del för foderhantering 
- mötesrum 
- förrådsutrymmen 

• ett separat verkstads och garagehus skulle byggas. 

Du kan läsa detaljerad information om 
upprustningsprojektet på Tyresö Ryttarförenings hemsida 
under rubriken Anläggningen. 

För ett år sedan fanns således konkreta skisser på de olika 
byggnaderna, ett investeringsbeslut och en bedömning 
att budgeten troligen skulle räcka. Det var dags för Tyresö 
kommun som byggherre att söka bygglov för att därefter 
göra upphandling av byggentreprenad. 

Vad har skett under året? 
Under en stor del av 2017 har det inom kommunen pågått 
förarbeten till ett antal viktiga beslut som visade sig nöd-
vändiga för det fortsatta arbetet. 
 
Bygglov inom Alby naturreservat 

I början av 2017 uppmärksammades att det saknades 
tillstånd för byggnation inom naturreservatet. Tyresö 
kommun, som har ansvar för Alby naturreservat, fattade 
den 31 maj i kommunstyrelsen beslut om dispens från 
reservatsföreskrifter för byggande av nytt ridhus, ga-
rage/verkstad och tillbyggnad av stallet. 
 
Bygglov är sökt under sommaren 2017 för ridhuset och 
garage/verkstadsbyggnaden och svar väntas. 
 
Detaljplanelagt område 
I samband med kontakter inom kommunen mellan fastig-
hetsenheten, där kommunens byggherre finns, och bygg-
lovsenheten påpekade man från planenheten att delar av 
den tänkta tillbyggnaden av stallet låg inom en detaljplan 
från 1982 och ny detaljplan måste upprättas. Upprättande 
av ny detaljplan beräknas vara klart i januari 2018. Trolig-
en behöver detaljplanen vinns laga kraft, vilket tar ca 3 
månader, innan bygglovsansökan för stallet kan lämnas in. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Tyresö kommun har förändrat sina rutiner så att man ser 
över fattade investeringsbeslut vilket innebär att ta fram 
uppdaterade underlag och fatta förnyat investeringsbe-
slut. Kultur och fritidsenheten fick i somras i uppdrag att 
inkomma med tjänsteskrivelse rörande upprustningen av 
Fårdala gård dels avseende investeringsbehov dels avse-
ende Fritidsförvaltningens driftsbudget för upprustad 
anläggning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 om investe-
ringsbudget på 42 miljoner kronor fördelat mellan 2017 
och 2019. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen har beräknat sin ökade 
driftskostnad till 3,3 miljoner kronor årligen och begärt 
ökat anslag med den summan. Kommunfullmäktige beslu-
tade att de får 2,6 mkr. Övriga kostnader föreslår kom-
munstyrelseförvaltningen att Kultur och fritidsnämnden 
får finansiera till viss del genom hyreshöjning visavi Tyresö 
Ryttarförening. 
 
Ny beräkning av investeringskostnader har pekat mot att 
det fattas ca 1,2 miljoner kronor. Det tänkta separata 
verkstads-/garagehuset kommer därför byggas som del av 
annan byggnad vilket sparar in byggkostnad. 
 
TRF har sökt och erhållit bidrag från Allmänna arvsfonden 
för anpassningsåtgärder för personer med funktionsvari-
ationer. 
 
Översyn av tidigare framtagna dokument 
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I och med Kommunfullmäktiges investeringsbeslut i okto-
ber har fortsatt planering av upprustningen gått in i en 
mer aktiv fas. 
 
• TRF har sett till att i samråd med kommunen förtydliga 

anpassningsåtgärder i nya ridhuset för personer med 
funktionsvariationer. 

• TRF har återupptagit arbete med foderhallen där allt 
foder och ett stort antal maskiner ska förvaras. 

• Byggherre Christer Fransson på Tyresö kommun behö-
ver tydliggörande av en del saker rörande bl.a. foder-
hallen och anpassningsåtgärder i ridhuset som del i 
underlag till upphandlingsunderlag. 

• Tyresö kommun har upprättat en Projektgrupp med 
representanter för olika special-kunskaper såsom ven-
tilation, brandsäkerhet, vatten och avlopp, arbets-
miljö, elektricitet. 

Aktuell situation 
I januari 2018 kommer Tyresö kommun ha ett nytt inve-
steringsbeslut för upprustningen, förhoppningsvis bygglov 
för ridhuset samt inväntar ny detaljplan för att kunna söka 
bygglov för stallet. Det finns genomarbetade skisser på 
nytt ridhus 20 x 40 m samt om- och tillbyggnad av stallet 
med förbättrad arbetsmiljö, bättre djurhållning, utrym-

men för medlemmar mm. Innan själva byggandet kan 
komma igång krävs dock upphandling av byggentreprena-
der, vilket är kommunens ansvar. 
 
Från TRF:s sida behöver vi planera för att: 

• sortera och slänga en del saker som blivit liggande i 
olika förråd eller på kallvinden. 

• sortera och hitta tillfällig förvaring för saker som ska 
vara kvar men som måste plockas bort från stallet un-
der byggprocessen. 

Projektgruppen inom TRF 
Projektgruppen fortsätter sitt uppdrag rörande upprust-
ningen av ridanläggningen. 
 
I gruppen ingår:  
• Ewa Jansson, projektledare 
• Kerstin Paul, kommunikatör 
• Nina Karlsson, verksamhetschef 
• Petra Redstedt, stallchef 
• Susanne Hellevik, styrelseordförande 
• Minna Nyström, styrelsesuppleant 
• Ullis Gimle, styrelsesuppleanT

 


