Till den det berör ang. Projekt ridhus i Velamsund
Historik:
Nacka Ridklubb informerades initialt att ridhuset skulle rivas med start 1 april 2021 och återuppbyggas så att det
står klart 1 oktober 2021.
I december 2020 fick Nacka Ridklubb information om att ett helhetsgrepp skulle tas på området, och att vi inte kan
förvänta oss att ombyggnationen görs före 2022.
Den 10 februari fick vi ny information om att vi ändå skulle starta den 1 april 2021. Bygglovshandlingarna är inte
klara, utan ska lämnas in den 28 februari.
Vi är en ideell förening utan anställd personal, som ska omhänderta rensning, flytt och förberedelse för hela ombyggnaden, och säkerställa att lokal finns för att fortsätta bedriva idrottslig verksamhet, fram till dess att ridhuset
är färdigställt, och i skrivandes stund har vi inte fått detta datum bekräftat genom insikt i avtal.
Efter kommunens tillsynsbesök 2007-05-24, med diarienummer M1992 209 §411MSN, beslutades att bygga ett
nytt ridhus och åtgärda stallet, men detta beslut realiserades inte fullt ut, endast mark blev åtgärdad.
Vi ser en risk i att detta åter sker, och har behov av att veta att bygglovet gått igenom och att samtliga entreprenader är upphandlade enligt tidigare angivna tider.

Riskbedömning Ridhusbyggnation
För att ridverksamheten på Velamsund i största möjliga mån ska fortsätta under projekttiden har vi gjort nedanstående riskbedömning.
Nacka Ridklubbs styrelse ser nedanstående risker och obesvarade frågor
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bygglovet drar ut på tiden, och rivning och byggnation skjuts i tid och vi står utan ridhus under den mörka,
kalla årstiden.
Rivningslovet går igenom men bygglovet överklagas, då står vi utan ridhus på obestämd framtid.
Riv-entreprenören hittar föroreningar i marken, och det behöver miljösaneras mer än beräknat.
Då står vi utan ridhus efter 1 oktober.
Riv eller bygg-entreprenad drar ut på tiden, och vi har inget ridhus då det utlovats, muntligt och per mail, 1
oktober 2021.
Det är inte säkerställt att vi har andra lokaler för ridverksamhet eller avsutten verksamhet. Vi har heller
inte fått några garantier om att detta skall lösas, så att vår idrottsliga verksamhet kan fortskrida.
Köket i magasinet behöver uppdateras för att klara matlagning och servering på läger under sommaren,
något annars köket i ridhuset används till (Krav; låsbart kök, kyl, frys, spis, diskmaskin).
Uppställningsyta för material som finns i ridhuset eller i förrådsbyggnaden i anslutning till ridhuset, samt
väderskydd för detta.
Övriga behov från styrelsen:
Veta exakt vilka tider som gäller, få insyn i kommunens tidplan.
Se byggets arbetsplatsdispositionsplan, för att säkerställa att hästar, ryttare och personal förblir säkra.

Nacka Ridklubb
Velamsunds gård
132 36 SALTSJÖ-BOO

Ridsport är Sveriges tredje största ungdomssport

•
•
•

Önskan från Nacka Ridklubb
För att kunna bedriva idrottslig verksamhet önskar vi samma respekt för vår verksamhet och våra medlemmar som övriga idrotter i Nacka kommun. Vi behöver ha en lösning med tält klar till dess att rivningen
startar. Vi kan inte bedriva idrottslig verksamhet där träning och tävling är möjlig, för alla våra medlemmar
på ett säkert sätt.
Nacka Ridklubbs styrelse ser behov av:
renoverade utevolter
ett tält på 20x60 meter. (Vi har offert från Jonsereds)
Köket i magasinet behöver uppdateras inför sommarens ridläger, då det behövs kök för att kunna serva
med mat under ridlägren, något som brukar utföras i ridhuscafét.
Vänligen styrelsen Nacka Ridklubb
Mail: info@nackaridklubb.se
Kontaktperson för ridhusprojektet Jessica Hjerpe 0700888573

