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Om Hallsta Ridklubb

• Bildades 1989 

• 420 medlemmar

• 340 uppsittningar/vecka

• 25 hästar

• Främst ridskola, men även tävling, avel, 
hyresgäster

• 6 heltidstjänster fördelat på 12 anställda 

• Kommunens andra största förening och 
den enda ridskolan

• I kommunen finns även 3 tävlingsklubbar 
och inom 3 mils radie finns 6 ridskolor till, 
men på andra orter

• Flest lärgruppstimmar av alla föreningar i 
Västmanland under 2014-2016

• Eftersatt underhåll på anläggningen, 
flertalet spiltor, 1 dusch, ej fullt anpassat 
för personer med funktionsnedsättning, 
arbetsmiljön lämnar mycket att önska..



Hallstahammars kommun





2009 -

2017

+1000

15 990 invånare

Hallstahammar

Kolbäck

Strömsholm



Tre orter – tre kulturer 

Hallstahammar

Kolbäck

Strömsholm



Processen

• Start 2011 i samband med en 

konferens. Verksamhetsidé, 

värdegrund och vision uppdaterades 

• Flera möten 

• Ska kommunen äga eller föreningen

• Ska ridskolan flytta? 

• Utredningar och diskussioner 

• Mängder av studiebesök 

• Viktigt och oviktigt? 

• Boxar eller lösdrift? 

• Tävlingsbana eller ridskola? 

• Inackorderingar eller ej? 

• Max 30 miljoner 



Kommunens fokus

• En helhjärtad satsning på ”tjejidrott”

• Livskraftig ungdomsverksamhet

• Stallet - Miljö för medlemmar -Arbetsmiljö

• Säker tillgänglighet för alla

• En riktigt bra ridskola 

• Hållbarhet över tid

• Budget, budget, budget



Ridklubbens fokus

• Säkerhet

• Bra miljö för hästar, anställda och elever

• Lättarbetat

• Väl anpassat för elever och besökare med funktionsnedsättning

• Ytor för gemenskap, trivsel och delaktighet

• Bra flöde

• Smarta lösningar 



Möjlighet till framtida utveckling av 

verksamheten

• Veterinär hyr in sig på anläggningen

• ”Hästis” fritidsliknande verksamhet

• Uppfödning av ridskolehästar

• Tävlingsverksamhet samt

• Pay and Jump (90 startande)



Våra medskick

• Gå igenom verksamheten – utgå 
från den!

• ”Anläggningsguiden” 

• Nära dialog med kommunen tidigt

• Tänk hållbarhet över tid

• Arbetsmiljö

• Ta in en kunnig byggprojektledare

• Gör många studiebesök

• De små, smarta detaljerna gör 
skillnad, men är sällan dyra


