Politikerinitiativ
2020-06-03
Till fritidsnämnden

En ny ridanläggning i Nacka
Hästen är viktig för samhällsekonomin. Antalet hästar i Sverige har nästan femdubblats de
senaste trettio åren, vilket lett till att efterfrågan på välutbildad arbetskraft har ökat. Hästen
ingår också som en naturlig del i kretsloppet och bidrar till att bevara odlingslandskapets
biologiska mångfald, kultur – och skönhetsvärden. Ridsporten är, efter fotbollen, den näst
största ungdomsidrotten men med en inriktning på flickor.
En halv miljon människor rider regelbundet på sin fritid och i tävlingar. 91 % av dessa är
tjejer. Det är Sveriges tredje största ungdomsidrott (7-25 år). Det är också en av de största
sporterna för personer med funktionsnedsättning. Varje år genomförs 5 miljoner ridtimmar på
landets ridskolor. Ridskolorna fungerar även ofta som fritidsgård. Cirka 154.000 personer är
medlemmar i någon av Sveriges Ridsportförbunds ridklubbar, men ridsporten är större än så.
Utredningen ”Förutsättningar för etablering av ridskoleverksamhet i Storstockholm – idéer till
Nackamodellen” som gjordes 2006 på uppdrag åt Nacka kommun, visar att intresset för
ridning är stort. Den visar på att i Stockholmsområdet är efterfrågan större än utbudet, där
utredningen framhåller att det finns behov av ytterligare en ridanläggning i Nacka. Den frågan
har tidigare aktualiserats men inte verkställts. Det behövs göras en inventering av lämpliga
lokaliseringar, gärna i närheten av området Tenntorp/Källtorp alternativt i området runt Älta.
Nacka kommun har idag inte någon bra geografisk spridning av ridanläggningar utifrån
upptagningsområden och var befolkningen bor. Idag finns Nacka ridskola i Velamsund och
Stall Compass vid Drevinge. Med en ridanläggning i närheten av Älta kommer barn och
ungdomar i upptagningsområdet Sickla och Älta få närmare till ridningen. Det är idag långt
för dem att idag ta sig till Velamsund och Drevinge.
Som ett exempel på hur man kan bygga kan man titta närmare på Ågesta ridklubb vid Farsta i
Stockholm som är en inspirerande ridklubb och som har en modern ridanläggning med bland
annat kretsloppstänk.
Det har gått en del tid sedan frågan om ett tredje ridanläggning började diskuteras, och det är
nu läge att vi försöker föra frågan framåt. Nacka kommuns inriktning bör vara att en
ridanläggning ska drivas av någon lämplig entreprenör, exempelvis en ridklubb, som har
kunskaper och stort intresse för en bra och kvalitativ verksamhet för ridintresserade barn- och
ungdomar i Nacka.
Med hänvisning till ovanstående föreslås fritidsnämnden besluta
att

ge kultur- och fritidsenheten i uppdrag att initiera ett arbete i syfte att undersöka
förutsättningar och möjligheter för en ny ridanläggning, lokaliserad i området
vid Tenntorp/Källtorp alternativt i området runt Älta samt hur en sådan
verksamhet kan drivas av en entreprenör/förening.
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