
VALÅR!  
Låt oss sätta Gömmargårdens 

Ridsällskap på politikernas agenda!  

 

Glädjande nog har Moderaterna i Huddinge gått till val på att 

satsa på att utöka Gömmargårdens Ridsällskap! Det ligger helt 

rätt i en tid när ridskolorna står inför många svåra utmaningar. 

Att skapa rätt förutsättningar för vår ridskolas verksamhet 

innebär också att satsa på barn- och ungdomars idrottande, 

samt folkhälsa för Huddinges invånare. Vi som redan rider och 

får möjlighet att vara tillsammans med dessa djur vet redan 

vilka hälsoeffekter det för med sig. Men det är inte vi som 

behöver övertygas. Det är politikerna. Och där är du viktig!  

Vad kan du göra? Ett första steg är att läsa här om våra 

utmaningar framöver. Information, kunskap och förståelse är en 

bra start. Sen då? Sätt press på dina politiker i närheten av dig! 

Fråga dem, dela informationen vidare.  

Låt flickors idrottande ta plats! 

  



 

 

 

GÖMMARGÅRDENS KAPACITET OCH 
FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

- För att ha rimliga förutsättningar att driva ridskola ur ett ekonomiskt och 
arbetsmiljömässigt sätt måste vår verksamhet komma upp i en större 
volym. Speciellt i den tid som råder då det mesta inom hästnäringen blivit 
betydligt dyrare. Allt från drivmedel, gödselhantering, foderkostnader till 
inköp av nya hästar. Idag är vi alltför sårbara och det är för få medlemmar 
som skall bära de ökade kostnaderna.  

- Verksamheten i form av hagar, stallplatser och tillgång till ridhus 
begränsas idag av att vi delar  anläggningen med en förening som inte 
bedriver allmän ridskola. Det gör att vi inte kan ha så många lektioner 
som vi skulle vilja, vi kan inte välja när vi vill ha dem och vi behöver fler 
hästar men har ingenstans att få plats med dem.  

- För att kunna ha möjlighet att växa och erbjuda Huddinges invånare fler 
och attraktivare ridtider behöver vi utöka vår verksamhet genom att 
antingen byggga ut anläggningen eller ha möjlighet att använda 
anläggningen själva.   



 
 

LÄGET 
 

 
Varför bör man som politiker satsa på att utöka Gömmargårdens Ridsällskap?  
Förutom att vi är en välskött, populär ridklubb men många engagerade 
medlemmar från liten till stor så har vi något ganska unikt. Läget.  
 

- Vi ligger inom cykelavstånd från minst fyra olika grundskolor i Huddinge. 
Många av våra barn och ungdomar kommer till oss på cykel, går eller åker 
kommunalt.  

- Vi gränsar till Kungens kurvas handelsplatsområde där ca 3500 bostäder 
planeras att byggas, samt spårväg syd.  

- Vi ligger naturnära, granne med naturreservatet.  
- Hos oss kan Huddingefamiljen både promenera med hunden, rida, spela 

fotboll eller ishockey, eller ta en tur i elbelysta motionsspår. 
- Vi ligger bostadsnära, men ändå avskilt och blir inte störda av varandra. 

 
Ett helt unikt läge för en ridskola 

 – med många fler barn och ungdomar som vill börja rida. 



 

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAPPORTEN  

 
 
Under december 2021 kom rapporten ”Ridsportens förutsättningar” som 
nämnden gett Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utföra. En 
kartläggning över ridverksamheterna i Huddinge kommun för att förbättra 
förutsättningarna för ridsporten i kommunen. Där belyses flera av de problem 
som vi på Gömmargården tampas med. Utdrag från rapporten: 
 
För liten i storlek. 
”Gömmargårdens Ridsällskap med endast 21 hästar bedöms vara för liten i 
volym för att kunna ha en bra, långsiktig ekonomisk och kvalitativ verksamhet. 
 

”Om verksamheten ges möjlighet att utöka hästbeståndet skulle det få positiva 

effekter både ekonomiskt och kvalitativt. Fler medlemmar kan utöva ridning. 

Ytterligare fem hästar skulle medföra en märkbar positiv förändring, men tio 

hästar skulle vara optimalt för fler uppsittningar för barn och unga, men även 

hagarnas utrymme per häst skulle öka, vilket skulle gå i linje med miljötillsyns 

anmärkning.” (Detta under förutsättning att anläggningens endast nyttjas av 

Gömmargården) 

 
Delad anläggning 
”Gömmargårdens Ridsällskap med dess ridskola begränsas av tillgång till 
anläggningen som en följd av att de är samlokaliserade med Juringe 
Ridsällskap.” 
 
Ett litet ridhus på 20*40 meter. 
”Idag anses dessa mått vara i underkant för en ridskola, framför allt då de 
delar ridhuset med en annan förening” 
 
Många hästar på liten yta 
”Hagarna kring anläggningen är hårt belastade och miljötillsyn vid MBF har 
belyst för KUF att på sikt bör det totala antalet hästar på anläggningen ses 
över för att hålla sig inom gällande djurlagsstiftning.”  

 



 

  
VISION OCH FRAMTID  

 
 

Vår vision med Gömmargården är att behålla det familjära och gemenskapen på 
anläggningen. Att komma hit och känna att man är en viktig del av verksamheten.  

Vi pratar om att växa. Men vi kommer aldrig att bli en superanläggning som de 
största i Stockholmsområdet. Däremot skulle fem till tio fler hästar och ett eget 
ridhus kunna bidra till att ha en mindre sårbar verksamhet, samtidigt som många 
fler spännande möjligheter skulle kunna bli möjliga.  

Ridning för elever med funktionsvariationer, teorisal, cafeteria, en ordentlig 
läktare, förvaringsutrymmen för skottkärror, omklädningsrum, mm. Det låter 
kanske som självklarheter att ha på en sportanläggning. Men som vi saknar idag.  

Och så vill vi ha fler grupper för barn- och ungdomar så klart! 

 

Så kom igen! Fråga ditt parti som du tänker rösta på i valet i 
Huddinge hur de ställer sig till rapporten ”Ridsportens 
Förutsättningar” samt Gömmargårdens Ridsällskaps framtid!  

   

 


