
 

Hej medlem! 

Här kommer lite information om arbetet med vår nya anläggning. 

Varför ska vi bygga ut och renovera? 
Vår anläggning är lite sliten och börjar bli för liten. Nya krav på djurskydd, 

arbetsmiljö och tillgänglighet gör att den har blivit föråldrad. Kommunen har fattat 

beslut om att man vill satsa på ridsporten i Örebro och har valt Karlslundsområdet 

och vår anläggning.  

Hur kommer det bli när det är klart? 
En förstudie finns som övergripande visar vad som ska göras. I korthet innehåller 

den: Ett nytt stall på kortsidan av gamla ridhuset. Vi kommer att få ett nytt ridhus 

på västra sidan av nya ridhuset. Vi kommer få ett nytt karantänstall. Rasthagar ska 

dräneras och hårdgöras. Alla hästar kommer att få boxar. 

När börjar ombyggnaden?  

Än kan ingen svara på det. Fas två i förstudien börjar nu. Det innebär att fler 

detaljer ritas in som kan bli underlag för handlingar som sedan går till kommunens 

upphandlingsavdelning. Där bestäms vilka företag som kommunen köper 

byggtjänsterna av. Allt detta kommer att ta ganska lång tid. Kanske sätts spaden i 

marken våren 2020. Håll utkik efter nyhetsbrev och info på fb, hemsida och 

anslagstavlor och i medlemsbreven, vi kommer att informera mer så fort det finns 

en tydligare tidplan. 

Hur går det till? 
Örebro kommun äger mark och byggnader och är därför byggherre och ansvarig 

för ombyggnationen. Vi i föreningen - medlemmar och anställda – är med och 

påverkar processen och lämnar krav och önskemål till kommunens 

fastighetsavdelning genom deras projektledare som heter Agneta Lund. Vi har 

under processen regelbundna möten med projektledaren och redan en bra dialog. 



I förarbetsfasen är det brukarmöten. Sen när bygget kommer igång har föreningen 

representant på byggmötena.  

Medlemsdialog 

Du som medlem behövs! Vi har redan bildat arbetsgrupper som kommer att jobba 

med allt från byggnadsritningar och ekonomi till flyttstädning, caféplanering och 

kommunikation. Vill du vara med i en grupp, eller ta reda på mer vad det innebär? 

Kontakta Lotta eller Lotten! 

lotta.lofstrand@orebrofaltrittklubb.se 

lotten.beijer@gmail.com 

 

Arbetsgrupp    Sammankallande 

Byggrupp, övergripande.    Lotta Löfstrand,  

Ekonomi, för hur vi klarar projektet ekonomiskt  Lotta Löfstrand,  

Miljö och Hållbarhet    Lotten Beijer-Ahlqvist 

Avtalet, hyres- och fastighetsunderhåll   Lotta Löfstrand 

Kommunikationsgrupp.    Mia Udden 

information till medlemmar  

 

Ritningsgranskning – arbetsmiljö – smarta lösningar,  Lina Perkovic, 

flöde och djurskyddslagen.  

Tillgänglighet     Malin Hallberg 

Ungdomsgrupp.     Frida Jeppson 

Flyttstädning av befintlig anläggning.   Petra Wall 

Rumsgestaltning     Lotta Löfstrand 

Kafeterian     Åsa Jakobsson 

Ridhusgrupp - smarta lösningar   Elisabeth Lindgren Röjler 

Verkstadsgrupp    Jan-Erik Anderdahl 

Tävlingsarrangemang    Lotten Beijer-Ahlqvist 

Flödet - under ombyggnationen  Jan-Erik Anderdahl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                En bild som visar vår anläggning med det nya stallet längst fram i mitten. 


