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Ridverksamhet i Gunnebo under åren 2018 och 2019
Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag att lämna följande
rekommendationer till Kommunstyrelsen för beslut.
• KFN fortsätter att i samråd med berörda förvaltningar utreda möjligheterna till alternativ
placering av GRYS tidigast från och med 2019. Utredningen ska redovisas senast 2018-11-30,
med avstämning november 2017.
• Hyresavtalet mellan Gunnebo Slott och trädgårdar och KFN/Gunnebo Ryttarsällskap bör
förlängas minst intill 2018-12-31, med möjlig förlängning. Beslut om eventuell förlängning
bör tas senast 2017-11-30.
• Under tiden rekommenderas att GRYS disponerar stall, manege och rasthagar (H1 och H2)
enligt tidigare överenskommelse. Några hagar söder om järnvägen iordningsställs inte innan
resultatet av utredningen har presenterats.
Ärendet

Kultur- och fritidschefen har, på uppdrag av stadsdirektören, medverkat i arbetet med att
tillsammans med Gunnebo Slott och trädgårdar och Gunnebo Ryttarsällskap hitta en lösning
på de frågor som finns mellan bolaget och föreningen.
I det arbetet identifierade man tillsammans i november 2016 fyra vägskälsfrågor som är
avgörande för det fortsatta arbetet. Dessa är;
1. Vad behöver göras och vad kostar det att flytta beteshagarna till södra sidan järnvägen
senast inför 2018?
2. Vad behöver absolut göras och vad kostar det att utföra eventuellt erforderliga insatser på
den nuvarande ridanläggningen?
3. Vad driver frågan tidsmässigt om ombyggnation av nuvarande stall från spiltor till boxar
och utökning av rasthagarnas storlek? Om detta krävs inför 2018, ska kostnadsberäkningar tas
fram. Dessa ombyggnationer kan medföra minskat antal hästar.
4. Vad innebär det för GRYS verksamhet om det i ridanläggningen får plats färre hästar än i
dagsläget?
Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag att lämna följande
rekommendationer till Kommunstyrelsen för beslut.
• KFN fortsätter att i samråd med berörda förvaltningar utreda möjligheterna till alternativ
placering av GRYS tidigast från och med 2019. Utredningen ska redovisas senast 2018-11-30,
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med avstämning november 2017.
• Hyresavtalet mellan Gunnebo Slott och trädgårdar och KFN/Gunnebo Ryttarsällskap bör
förlängas minst intill 2018-12-31, med möjlig förlängning. Beslut om eventuell förlängning
bör tas senast 2017-11-30.
• Under tiden rekommenderas att GRYS disponerar stall, manege och rasthagar (H1 och H2)
enligt tidigare överenskommelse. Några hagar söder om järnvägen iordningsställs inte innan
resultatet av utredningen har presenterats.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till belsut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till

Kommunstyrelsen
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
Gunnebo Ryttarsällskap
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Ridverksamhet i Gunnebo
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag att lämna följande
rekommendationer till Kommunstyrelsen för beslut.
• KFN fortsätter att i samråd med berörda förvaltningar utreda möjligheterna till alternativ
placering av GRYS tidigast från och med 2019. Utredningen ska redovisas senast 2018-11-30,
med avstämning november 2017.
• Hyresavtalet mellan Gunnebo Slott och trädgårdar och KFN/Gunnebo Ryttarsällskap bör
förlängas minst intill 2018-12-31, med möjlig förlängning. Beslut om eventuell förlängning
bör tas senast 2017-11-30.
• Under tiden rekommenderas att GRYS disponerar stall, manege och rasthagar (H1 och H2)
enligt tidigare överenskommelse. Några hagar söder om järnvägen iordningsställs inte innan
resultatet av utredningen har presenterats.
Ärendet
Kultur- och fritidschefen har, på uppdrag av stadsdirektören, medverkat i arbetet med att
tillsammans med Gunnebo Slott och trädgårdar och Gunnebo Ryttarsällskap hitta en lösning
på de frågor som finns mellan bolaget och föreningen.
I det arbetet identifierade man tillsammans i november 2016 fyra vägskälsfrågor som är
avgörande för det fortsatta arbetet. Dessa är;
1. Vad behöver göras och vad kostar det att flytta beteshagarna till södra sidan järnvägen
senast inför 2018?
2. Vad behöver absolut göras och vad kostar det att utföra eventuellt erforderliga insatser på
den nuvarande ridanläggningen?
3. Vad driver frågan tidsmässigt om ombyggnation av nuvarande stall från spiltor till boxar
och utökning av rasthagarnas storlek? Om detta krävs inför 2018, ska kostnadsberäkningar
tas fram. Dessa ombyggnationer kan medföra minskat antal hästar.
4. Vad innebär det för GRYS verksamhet om det i ridanläggningen får plats färre hästar än i
dagsläget?
Beredning
Efter dialog mellan KFF och Gunnebos ledning beslutade Kultur och fritidsnämnden den 17
december 2015 om uppsägning av dittillsvarande avtal om ridverksamhet inom
Gunneboområdet för att kunna forma ett nytt avtal om ridverksamhet från år 2018 och framåt.
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Det nya avtalet skulle ta hänsyn till resultatet från kommande utredning kring förutsättningar
för ridverksamhet i Gunneboområdet eller annan plats i staden.
Kultur och fritidsnämnden gav den 25 oktober 2016 förvaltningen ett förtydligat uppdrag.
1. Besvara vägskälsfrågorna ovan till januari 2017.
2. Under år 2017 fortsätta utforska möjligheterna att etablera en ridanläggning vid Lunnagården i Västra Balltorp eller annan plats i centrala Mölndal. Den granskningen bör ledas av
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), med planeringsutskottets (PU) godkännande och med
KFF som aktiv part i utredningen. Möjligheter att använda planerat ”grönt stråk” på
kringliggande marker ska belysas.
Detta alternativ förutsätter att GRYS eller annan förening är intresserad av att driva
ridskoleverksamheten.
3. Under given omständighet att Lunnagården inte är möjlig, föreslå att SBF (med PU:s
godkännande) får i uppdrag att leda arbetet att hitta annan plats i Mölndal att etablera en
kommunalägd ridanläggning.
KFF bistår SBF med sakkunskap om vilka nödvändiga faciliteter som krävs för en adekvat
ridskoleverksamhet.
Detta alternativ förutsätter att GRYS eller annan förening är intresserad av att driva
ridskoleverksamheten.
4. Undersöka samverkan med andra ridklubbar om deras intresse av att driva
ridskoleverksamheten. Det kan innefatta samverkan även med privata aktörer under
förutsättning att det bedöms lämpligt och genomförbart ur stadens perspektiv.
En konsekvens av detta är i så fall att GRYS fortlevnad som förening inte kan garanteras.
Arbetet med punkterna 2-4 fortskrider.
Bedömning
För att kunna svara på vägskälsfrågorna och klarlägga de mest angelägna myndighetskraven
på rasthagar och stallplatser i Gunnebo har KFF rådgjort med Ridsportförbundet i Göteborg
och Bohuslän. Efter genomgång av gällande regler och krav för rasthagar och stallplatser, och
efter tillsyn av Länsstyrelsen, bedömer Ridsportförbundet i Göteborg och Bohuslän att
ridanläggningen i Gunnebo uppfyller gällande myndighetskrav för den ridskoleverksamhet
som bedrivs idag.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
Gunnebo Ryttarsällskap
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