
PROTOKOLL 
ANLÄGGNINGSKOMMITTÉ MÖTE 21 APRIL 2022 

Närvarande: Mats Hansson, Hanna Dowert, Dag Öresjö, Björn Jälén, Joakim 
Jacobsson, Anders Moqvist 

 
 

 § 1  Föregående protokoll 
 

 § 2  
Planering av årets budgeterade 
arbeten 

Vi ser om vi behöver byta underlaget i 
mellanridhuset i år eller om det räcker 
att fylla på i år igen. Ska vi ha samma 
underlag igen eller ska vi prova en annan 
sort? Dag hör med Micke Nordh. Har inte 
gjorts ännu ska göras.  
Fasaden på lilla ridhuset & 
kontorsgaveln. Avvaktar detta arbetet 
för att samköra om en lift hyrs in för 
annat arbete. 
Ledbelysning i Rönnströmska - Joakim 
kontaktar Elexpressen och ber om en 
offert, har inte lyckats få tag på dem ännu 
men fortsätter att kontakta dem. 
Dränering Mellanridhuset - Ida pratar 
med sin pappa för att ta reda på hur detta 
kan ses över och vilka avlopp som finns. 
Traktorunderhåll – Fått godkännande 
från styrelsen att hyra en traktor. Mats 
kommer därmed försöka sälja traktorn. 
Harven – Har inte fått tillbaka denna 
ännu. Mats följer upp. Harvar med 
fyrhjulningen. 
Köpa in sandlådor minst 4 inför nästa 
snöperiod, köpa in nu under våren. Kolla 
med Ida om sandlådor beställdes i 
vintras. 

 § 3  Sommarjobb Tornsungdomar 

Tornsungdomarna kan måla sargen (det 
bruna) i Mellanridhuset efter att den 
fixats till på arbetsdagen. Det behövs en 
arbetsledare som är över 18. Björn 
kontaktar Anna om hon är intresserad i år 
igen eller någon av de andra tjejerna över 
18 år. Följer upp med Vanessa om vilken 
vecka detta är aktuellt samt skickar ut ett 
information -och intresse mail med tid, 
ersättnings och vad jobbet innebär. 

 § 4 Bevattning paddocken 

Björn hör med Sponsorkommittén om det 
finns bidrag att söka för 
regnvattenuppsamling - arbete pågår men 
ingen ny information finns tillgänglig. 



 § 5 Info från styrelsen 
Bemanningen, finns en tjänst ute. 
Snickare gärna elbehörig.  

§ 6 Planering av arbetsdag 

Planeringen av arbetsdagen hanteras i ett 
separat dokument.  
- Det behöver vara en uppgift för 

ideella på kommande arbetsdag att 
sätta upp en brandvarnare till i 
cafeterian. (Ska finnas två stycken.) 
Den ska sättas högt upp mot taket 
men inte ända upp i nocken. Hög 
stabil stege krävs och  eventuellt 
måste brandvarnare köpas in av Peter, 
på uppdrag av Vanessa. I 
samband  med att brandvarnaren 
monteras så högt som möjligt i taket 
kan man även passa på att stänga 
fönster som hänger ner). 

- Sargen i Mellanridhuset läggs på 
arbetsdagen. 

- Ev. underlaget i Lilla ridhuset se 
nedan kommentar under övrigt 

- Två gamla fönster i traktorgaraget 
behöver ses över. Kan göras på 
arbetsdagen? 

- Svarta porten till Stora ridhuset är trasig. 
Hela upphägningen är trasig. Föreslår att 
hantera detta på arbetsdagen. 

- Laga dörren till traktorgaraget 
Björn skickar ut en påminnelse om 
arbetsdagen.  

 § 7 Övrigt 

Karta över anläggningen inför 
snöröjningen nästa år, där saker som 
sticker upp markeras. Kommer tas fram inför 
snöröjningssäsongen av Anders. 
Underlaget i Lilla ridhuset: Vanessa 
behöver styra hur detta ska göras. Dag pratar 
med Vanessa. Föreslag är att samköra och 
diskutera detta med Micke Nordh i samband 
med mellanridhuset. Dag kollar om vi ska 
gräva ur på arbetsdagen. 
Loftet får hanteras av SK, som t.ex en del 
uner övrgt i aktivitetschemat då det endast 
avser ponnystallet. Mats svarar på mailet. 
Elproblem i Rönnströmska. Ringt 
Strömringen.Verkar vara något fel i 
elcentralen, så det behövs att en elektriker 
kommer ut och felsöker. Dag ringer Peter om 
han kan göra det eller om han har en kontakt. 
Förslag att köpa in klippaggregat till 
fyrhjulningen. Björn följer upp om det går 
att köpa in detta inför arbetsdagen. 



Bevattningsanläggning till lilla ridhuset. 
Kontakta en rörmockare för att titta på 
bevattningen i lilla ridhuset samt åtgärda 
läckan vid huvudkranen. Björn kontaktar 
Alms VVS. (Problem med vatten i hagarna 
kommer meddela att vi tar upp detta 
tillsammans med övriga VVS behov i 
samband med att Alms kontaktas. Egentligen 
ingår detta inte i AK utan tillhör Stall 
kommittéen).  

 § 8 Nästa möte 
3 maj kl 19:00 cafeterian. Endast 
arbetsdagsplanering. 

  


