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Satsningen i Jennylund 
är en satsning på Ales 
tjejer, men även en 

satsning på Ale som ridsport-
skommun. Av ridklubbens 
aktiva barn och ungdomar 
är 97 procent flickor. Utöver 
att ridklubben erbjuder en 
bra ridskola med utbildade 
ridlärare har klubben en 
tydlig och dokumenterad 
vision för sin verksam-
het. Föreningen har även 
grupper för personer med 
funktionshinder. Allt detta är 
viktig verksamhet som vi vill 
stödja. 

Ale kommun äger redan 
idag ridanläggningen, med 
undantag för en stallbygg-
nad och en mindre manege. 
Anläggningen är i dåligt 
skick och i stort behov av re-
paration. Under processens 
gång har vi tittat på olika lös-
ningar. Centerpartiets idé i 
förra veckans Alekuriren, att 
få en fungerande anläggning 
för nio miljoner kronor, är 

tyvärr inte realistisk. En mo-
dern byggnad måste exem-
pelvis tillgänglighetsanpassas 
för att vara en anläggning 
för alla. Dessutom bygger vi 
med passivhusteknik, vilket 
ökar investeringskostnaden 
men är bra för miljön och 
sänker driftskostnaden. 

Vi har då tittat på två olika 
lösningar. Det ena alternati-
vet innebär att man bygger 
ett nytt klubbhus och nöjer 
sig med en renovering av be-
fintlig manege, vilket skulle 
innebära behov av ytterligare 
renovering inom sex till tio 
år. Denna lösning blir därför 
kortsiktig. Det andra alter-
nativet är att man bygger 
ny manege och klubbhus 
integrerat i samma byggnad. 
Skillnaden i driftskostnad 
mellan en ny anläggning och 
en renovering är relativt li-
ten på grund av olika model-
ler för avskrivningskostnader 
mellan ett nybygge och en 
renovering. Enkelt uttryckt 

är ett nytt hus mer ekono-
miskt försvarbart på sikt.

Men kommunen ställer 
krav på ridklubben! Genom 
eget arbete, samt genom 
att söka externa bidrag, 
ska klubben hjälpa till att 
märkbart sänka kostnaden 
för investeringen, enligt 
samma princip som fotbolls-
föreningarna har gjort vid 
etableringen av konstgräs-
planer. Ridklubben kan då 
behålla den gamla manegen 
som ett tomt skal, som inrid-
ningsmanege, vilket innebär 
att klubbens möjlighet att ar-
rangera tävlingar ökar mar-
kant. Detta i sin tur innebär 
ökade intäkter för klubben 
som då gör sig mindre be-
roende av kommunalt stöd, 
vilket sänker Ale kommuns 
kostnader. I och med detta 
kan Ale Jennylunds ridklubb 
hjälpa till att sätta Ale på 
kartan och utveckla Ale som 
en aktiv hästsportskommun. 
Föreningen kan dock inte 

ansöka om bidrag innan det 
finns ett fullmäktigebeslut 
om byggnationen.

För tydlighetens skull 
vill vi understryka att Ale 
kommun givetvis inte hyr 
ut skattesubventionerade 
stallplatser till privatper-
soner. Däremot erbjuder 
ridklubben sina medlemmar 
att till marknadsmässiga 
priser hyra stallplats om man 
satsar på köp av egen häst 
och fortfarande vill vara aktiv 
i föreningens verksamhet.

Vi genomför nu en stor 
investering på Jennylund 
som även innebär en stor-
satsning på friidrotten. Men 
det är en viktig investering 
för Ale som tillväxtkommun, 
för våra ungdomar, för rid-
sporten och friidrotten och 
för alla dess utövare. 
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