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Innehållsförteckning:

§ 5 Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad 2019/241 048 3 - 4
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§ 5 Dnr 2019/241 048 KS

Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, Tryggestad

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar

att föreslå budgetberedningen att i budget 2021 avsätta max 400 tkr i bidrag till 
Ölands Ryttarförenings ridhusbygge. 

Ärendebeskrivning
Ölands ryttarförening har på sin anläggning i Tryggestad ett ridhus som i dagsläget 
främst används av föreningens medlemmar för enskilda träningar under tak. Tidi-ga-
re bedrevs även tävlingar och arrangerande träningar (i små grupper) men på grund 
av byggnadens usla skick är inte detta möjligt längre. Föreningen har i dagslä-get 85 
medlemmar där cirka 50 % är barn och ungdomar under 25 år. Medlemmar-na är 
allt ifrån hobbyryttare till elitryttare (landslagsryttare). Majoriteten är flick-or/kvinnor 
(76 stycken – 9 stycken pojkar/män). 

Ridhuset, tidigare en begagnad flygplanshangar, uppfördes 1994. Föreningens sty-
relse beslutade i början av 2019 att det befintliga ridhuset ska rivas och ett nytt byg-
gas. Att renovera det befintliga huset skulle bli alltför kostsamt. Smålands Ridsport-
förbund dömde ut det befintliga ridhuset våren 2019. Ridhusetbygget star-tade i sep-
tember 2019 och beräknas vara klart innan mars 2020. 

Nybyggnationens mål och syfte är att möjliggöra regelbundna utvecklings-, kompen-
tenshöjande och inkluderande aktiviteter året runt i många år framöver. Ridhuset är 
en mycket viktig investering för att föreningen ska kunna leva vidare som ideell verk-
samhet. Ridhuset kommer även vara tillgängligt för andra. Manegen kommer vara 
tillgänglighetsanpassad.

Föreningen har ett sparat kapital (714 tkr) för byggnation samt fått lånelöfte (1400 
tkr) från Ölandsbank. Föreningen har sökt ett flertal bidrag. 

Ölands Ryttarförening ansöker om 646625 kronor i bidrag för att kunna slutföra upp-
förande av ridhuset i Tryggestad.

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog 2020-01-27 § 4 kommunstyrel-
sens/budgetberedningen att i budget 2021 avväga att avsätta 300 tkr i bidrag till 
Ölands Ryttarförenings ridhusbygge.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-20-25 § 34 att återremittera ärendet till kultur- 
och fritidsutskottet för att komplettera ansökan och föra ytterligare dialog med ryttar-
föreningen.

Beslutsunderlag
Ölands Ryttarförenings ansökan om bidrag för finansiering av ridhus

Budget Ridhusbyggnation Tryggestad 2:12.
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Kultur- och fritidsutskottet 2020-01-27 § 4 Ansökan om bidrag till byggnation för rid-
hus, Tryggestad

Kommunstyrelsen 2020-02-25 § 34 Ansökan om bidrag till byggnation för ridhus, 
Tryggestad

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott träffar representanter för Ölands Ryttar-
förenings styrelse i ridhuset i Tryggestad. 
Bygget av det nya ridhuset är i full gång. Delar av det gamla ridhuset kommer att be-
hållas och byggas ihop med det nya ridhuset. Det gamla ridhuset är inte utdömt av 
Smålands Ridsportförbund men det är för kort för att kunna tävla i, sargen är för 
brant och det regnar in. Föreningen har i många år strävat efter att bygga ett nytt rid-
hus. 
Ridhusbygget finansieras med eget kapital, lån från Ölandsbank och bidrag. RF SI-
SU Småland har beviljat föreningen 300 tkr i bidrag under förutsättning att förening-
en beviljas 400 tkr i annan medfinansiering. Föreningen har sökt bidrag bland annat 
från Allmänna arvsfonden, Jordbruksverket, Kungliga patriotiska sällskapet och 
Sparbankstiftelsen men tyvärr inte beviljats några bidrag.
Ölands Ryttarförening hade från början inte tänkt be om kommunal medfinansiering 
men eftersom föreningen inte beviljats något annat bidrag söker föreningen maxi-
malt 400 tkr i kommunal medfinansiering för att få behålla bidraget från RF SISU 
Småland och kunna slutföra ridhusbygget i Tryggestad. Föreningen kommer fortsät-
ta söka bidrag för att finansiera ridhusbygget. Beviljas föreningen andra bidrag mins-
kas den kommunala medfinansieringen. 

Skickas till
Ölands Ryttarförening
Budgetberedningen 

______________
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