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Sala den 21 november 2014 

Ansökan om bidrag till renovering av stalltak och klocktorn 

Salaortens Ryttarförening firar nästa år trettioårsjubileum ute på Vallby. Vi har en stor 
anläggning, där det bedrivs verksamhet sju dagar i veckan. Idag har vi cirka 520 medlemmar 
och 200 ridande varje vecka. Majorilen av dessa är barn och ungdomar. Vi har under det 
gångna året ökat antalet ridande och vår målsättning är att öka såväl antalet ridande som 
antalet medlemmar. Vi har haft flera tävlingar under året som samlat många startande, något 
vi planerar för även kommande år. 

Styrelsen har under de senaste åren arbetat målmedvetet med att vända det negativa 
ekonomiska resultatet, genom såväl effektiviseringsåtgärder som personalbesparingar och 
kostnadsöversyn samt genom att öka våra intäkter. Givetvis har också Sala kommun bidragit 
genom de olika stöd föreningen fått ta del av. Vi börjar nu se ett resultat av vårt arbete vilket 
är väldigt positivt. 

Föreningen har dock en väldigt stor och kostnadskrävande anläggning där underhållet är en 
tung utgiftspost. För tillfället finns ett behov av att renovera taket på stallet inklusive det fina 
klocktornet. Taket är av plåt och rostskyddet är helt eller delvis borta, något som har medfört 
att takplåten böljat rosta. Detta gör att det regnar in på ett flertal ställen idag. Om arbetet inte 
utförs inom en snar framtid kommer plåten att rosta sönder, vilket kommer att innebära att 
hela plåten riskerar att behövas bytas. Detta kommer att medföra väldigt stora kostnader. 

För att förhindra ytterligare rostangrepp behöver den gamla, återstående rostskyddsfårgen tas 
bort och ersättas med ny rostskyddsfärg som efter rengöring ska målas på befintliga plåtar. 
Man behöver även rikta plåtar och rännor. Enligt tidigare offerter är kostnaden för detta cirka 
300 000 kr. 

Vi har i vår ansökan om investeringsbidrag till Kultur och Fritidskontoret (se bilaga) angivit 
renovering av stalltaket som vår högsta prioritering och äskat 300 000 kr för detta. Vi har 
dock fått besked om att den ansökan inte kommer att beviljas. 

Vi vill genom detta brev därför ställa frågan direkt till kommunstyrelsen om Sala kommun är 
beredda att bistå salaortens Ryttarförening med bidrag till renovering av stall taket. 

För frågor kontakta gärna undertecknade. Vi kommer gärna och berättar mer om så önskas. 

Med förhoppning om ett positivt besked! 

Med vänliga hälsningar 
/') 

l j-fkit:'> 
}~;;:W~~thol~örande 

Telefon: 070-527 20 18 
Epost: sara.westholm@nshorse.se 

, 

Emma Öqvist, verksamhetschef 
Telefon: 070-294 75 03 
Epost: emma@sorf.nu 



Kultur- och fritidsförvaltningen 

Box 304 , 733 25 SALA 

0224-74 77 00, ku!turfritld@sala.se 

Föreningar som har planer på reparationer eller 
andra åtgärder vid anläggningen, som innebär 
betydande kapitalinvestering, även större under
hållsarbete, ska ange detta i nedanstående 
investeringsplan. 
Föreningen ska ange under vilket år man önskar 
genomföra planerad investering och göra en priori
tering av objekten. Sök investeringsbidrag i god tid! 

Föreningen 
Föreningens namn 

salaortens Ryttarförening 
Kontaktperson i detta ärende 

Sara Strömberg, ordförande 
Utdelningsadress (gata, box etc) 

Vall by Ryttargård l 00 
Postnummer l Postort 

733 91 Sala 

ANSÖKAN 
Datum 

2014-05-01 

Skickas till 

Kultur & F rit id 
Sala kommun 
Box 304 
733 25 SALA 

BlankeffC 

Investeringsbidrag 

Alt lämnas på Sala stadsbibliotek 

Plusgiro/Bankgiro 

447-2536 

Telefon dagtid (även riktnr) l Telefon kvällstid (även riktnr) 

070-5272018 070-5272018 
E-postadress 

sorfisa1a@sheab.net 

Sammanställning över önskade investeringar från 2013 - 2017 
Förändrade drift- och underhållskostnader till föjd 
av investeringen ska anges på blankett B 

Anläggning Investering 
Kostnader i tusental kronor 

2013 2014 2015 2016 2017 
1 

Ryttargården Ren o v. stalltak+klocktorn 300,00 
2 

Ryttargärden Målning del av fasad 15,00 50,00 
3 

Ryttargården UH V A-1edningar+av1opp 250,00 
4 

Ryttargården Traktor m lastare+snöblad 150,00 
5 

Ryttargärden Ren o v. Cafe+ridbanor 100,00 100,00 100,00 

Totalt 15,00 550,00 350,00 

Kommentarer och motivering till ovanstående investeringar 

l, Plåttaket och klocktornet är mycket nedgånget och "akuta" reparationer börjar bli mer omfattande. Se bifoffert. 
2. Träfasaden måste målas. Arbete pågår sedan 2013 
3. Vattenledningar behöver bytas ut samt att avloppet till bostaden måste rustas för att följa lagstiftning. 
4. Nuvarande traktor är i dåligt skick och rep.kostnader är oacceptabelt höga. Nuvarande lastare är sprucken. Vi 
skulle gärna se ett maskinsamarbete med en kommunal traktor. Antalet "körtimmar" per vecka går att styra. 
5, Köket behöver fräschas upp och anpassa till rådande rekommendationer. Ridbanor utomhus behöver anpassas. 

Underskrift 
Ort, datum och underskrift (ordförande) Ort, datum och underskrift (sekreterare/kassör) 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Sara Strömberg Cecilia Jarebolm 
Telefon (även riktnr) Telefon (även riktnr) 

070-527 20 18 070-492 42 26 


