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Hej alla medlemmar! Nu är verksamheten i full gång igen med allt vad det innebär och vi ser fram emot en
härlig höst med många aktiviteter och händelser! Har du några förslag, undringar eller något annat som rör vår
förening så tveka inte utan hör av dej till någon av oss i styrelsen!















Ett fullservicestall med 6 boxar startar upp den 1 oktober och kommer att drivas och skötas av
ridskolan. Det blir placerat i A-stallet.
Vi står fortfarande på kö hos Föreningsrådet för att få bredda våra dörrar på baksidan av
medlemsstallarna.
Bevattning fungerar nu i lilla ridhuset och även på grusbanan.
Föreningen kommer att få ideell hjälp med harvning av våra ridhus och utebanor av Kenneth Svensson
och vi tackar så mycket för den hjälpen! 
Det går rykten kring att marken där vinterhagarna är skall bebyggas, men det ryktet dementeras då
det ej finns sådana planer.
Styrelsen hade en intention att harva alla paddockarna, men det visade sej omöjligt då man ej kommer
in i paddockarna med en harv.
Kommunen har varit och klippt träd och buskar utmed Ridhusvägen efter påpekan från styrelsen att
det var väldigt skymd sikt där.
Styrelsen tackar alla för att man stänger portarna i ridhusen och på så sätt hjälper till med att hålla
underlaget fuktigt.
Styrelsen håller på att se över vilka som har löst anläggningsavgift samt prislistan över detta och
priserna kommer att justeras 2018 för ryttare som ej står på anläggningen.
Utredning kring underlag pågår och offertar kring detta håller på att tas fram för att vi förhoppningsvis
ska kunna förbättra vårt ridunderlag framöver.
Tacksam om all hjälps åt med att ta upp bajs efter sina hästar i ridhusen, viktigt för att hålla ett gott
underlag!
Hästtransporter ska ställas upp på angiven plats och ej bakom medlemsstallarna. Gäller även
bilparkering! Tacksamt om detta respekteras.
Tävlingarna för 2018 är under planering och våra tävlingsledarare ansöker om både hopp- och
dressyrtävlingar.
Styrelsen tackar alla medlemmar för ideella insatser, stora som små! Utan dessa hade det inte
fungerat!

Tack för ordet! // Marie-Louise Nilsson, sekreterare

