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Till Fritidsnämnden
Vi, Nacka Ridklubb, skriver till er av två anledningar; vi önskar lyfta snedfördelningen av ekonomiskt
stöd till ridsporten i Nacka och vi önskar en helhetssyn på Projekt Ridhus i Velamsund.
När vi svarade på Remiss angående Riktlinjerför ekonomiskt stöd till ideella barn-och
ungdomsföreningar och ideella organisationer inom idrotts-och fritidsområdet i Nacka kommun,
noterar vi att konsekvenserna för oss som ridklubb blir och är klart ofördelaktiga och ojämlika.

Enligt tabellen ovan, får ridsporten i Nacka kommun totalt ett stöd på 1 813 705 kr varav endast 130
000 kr går till Nacka Ridklubb och då i form av aktivitetsstöd. All drift för ridhuset står Nacka
Ridklubb för. Både arbete och kostnader, trots att vi endast är en ideell förening utan anställda.
Vi är endast två Ridsportföreningar i Nacka kommun, Stall Compass och vår förening, Nacka ridklubb.
Det betyder att 93 % av bidraget till Ridsporten i Nacka kommun går till först nämnda förening.
Antalet medlemmar 7-20 år fördelar sig enligt följande; Nacka Ridklubb är 385 st och då antar vi att
resterande 132 st är medlemmar hos Stall Compass. Detta innebär att Nacka Ridklubb har ca 75 % av
medlemmarna i detta åldersspann men mottager endast 7 % av bidragen. Vi önskar hjälp med
driften av ridhuset samt kostnaderna för detta. I dagsläget har vi en kostnad för ca 120 000 (exkl.
förbrukningsvaror) Vi önskar helt enkelt lyfta frågan för en dialog.

Projekt Ridhus i Velamsund.
Det pågår just nu ett arbete med ombyggnation av ridhus och vi tillskrev politiker och tjänstemän
2021-02-26 med en riskanalys och behov för genomförandet av detta.
Vi förstår att själva projektet drivs av Fastighetsenheten och kontakt för oss är med Ulrika Westin på
fritidsenheten. Projektet innefattar endast byggnation av ridhus men tar inte med påverkan på
verksamheten samt behov under tiden för projektet.
I den skrivelsen påtalade vi följande:
•
•

För att kunna bedriva idrottslig verksamhet önskar vi samma respekt för vår verksamhet och
våra medlemmar som för övriga idrotter i Nacka kommun.
Vi behöver ha en lösning med tält klar till dess att rivningen startar.
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•

Vi kan inte utan tält bedriva idrottslig verksamhet där träning och tävling är möjlig, för alla
våra medlemmar på ett säkert sätt under byggperioden.

Vi föreslår och önskar att:
För säkerhetens skull, utifrån en säker ridverksamhet, att utebanorna besiktigas professionellt och
får godkänt att de kommer att fungera säkerhetsmässigt, under tiden utan ridhus, i den omfattning
som avses för såväl hästarnas hållbarhet som ryttarnas säkerhet.
I ridverksamhet skall alltid säkerheten prioriteras högt, se Svenska Ridsportförbundets
Säkerhetspolicy, Stall och anläggningar, Säker med Häst, detta gäller för alla ridanläggningar.
Det är gott om tid för besiktning och utlåtande till rivning av ridhuset då det nya datumet nu är satt
till april 2022. Trots det måste allt göras i tid för att hinna med åtgärder.
Utan att vara allt för “tråkiga i tonen” så vill vi påtala att t.ex. fotbolls- eller ishockeyklubbar inte
skulle antas bedriva sina verksamheter under en ombyggnation av de anläggningar som kommunen
tillhandahåller, på annat än likvärdiga underlag. För vår verksamhet är det absolut säkrast med
ersättning av befintlig byggnad i form av ett tält, enligt tidigare önskemål. Uppdaterade ridbanor
med godkänd belysning och underlag är en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten enligt
ovan nämnda säkerhetskrav.
Vi är införstådda med existerande arrende och Nacka Ridhus ABs ansvar för utomhusmiljön men ser
att detta rör vår ridverksamhet och våra medlemmars säkerhet, varför frågan inte bara kan hänvisas
till Nacka Ridhus ABs arrende.
Vi önskar en dialog med nämnden om hur vi tillsammans kan säkerställa en fortsatt verksamhet för
barn och unga i Nacka med ridsport, Sveriges 3:e största idrott, som sitt val av fritidssyssla och
idrottsutövande.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen Nacka Ridklubb

