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Allt vi tror att ni undrar över inför flytten till nya anläggningen 
Tänk vad spännande att vi snart ska flytta till vår nya anläggning! Vi är säkra på att många har 

massor av frågor om hur det kommer att bli och hur allt ska gå till. En del saker är redan 

bestämt, men många andra saker vet vi inte riktigt ännu.  

 

Med detta dokument tänker vi försöka svara på frågor som vi tror är vanliga – hör av er till 

oss om vi missat något (monika@walfisz.com). De frågor vi känner är färdigbesvarade är 

markerade med grönt och de som vi inte riktigt vet ännu är markerade med röd rubrik, där 

kommer vi att uppdatera allt eftersom.  

 

 Hur ska hästarna komma till nya anläggningen?  

Hästarna rids eller leds till den nya anläggningen. Kris kommer att välja ut våra allra mest 

erfarna elever för detta.  

 

 Var har man teori? 

Vi kommer att ha en fin undervisningssal där vissa teorilektioner ska vara, men ibland har vi 

såklart teori i stallet som vanligt. Vi återkommer med en ritning över den nya anläggningen 

där samlingsplats för lektionerna framgår. 

 

 Hur hittar jag till min häst/ponny? 

Kom i god tid till din första lektion så ska du se att du hittar dit du ska. Innan vi vet hur 

namnskyltarna ska se ut kommer vi att markera alla boxar provisoriskt.  

 

 Ska man göra vid i boxen eller på gången?  

Om det inte står något annat på boxdörren så ska du göra vid i boxen. Tänk på att sadel och 

träns kommer att hänga i en sadelkammare och inte vid boxen som tidigare.  

 

 När ska flytten gå? 

Flytten går lördagen den 5 december så snart dagens lektioner är avklarade. De första 

lektionerna på nya anläggningen blir alltså söndagen den 6 december. 

 

 Blir det någon invigningsfest?  

Såklart! Men vi är inte riktigt färdiga med planeringen ännu. Återkommer! 

 

 Blir det dyrare att rida när vi får en ny anläggningen? 

Svar nej. 

 

 Kan vi ha riktiga tävlingar på den nya anläggningen? 

Ja, det kan vi! Ingenting detta året, men förhoppningsvis redan nästa år. Spännande!  

 

 Kommer det att finnas skåp och omklädningsrum? 

Det kommer att finnas omklädningsrum med duschar precis som på gamla anläggningen. 

Även skåp kommer det att finnas, men förmodligen inte från dag 1. Vi återkommer med mer 

info om detta! 

 

 Finns det en cafeteria på den nya anläggningen?  

Vi kommer att ha en jättefin cafeteria på den nya anläggningen, och vi hoppas kunna han den 

öppen mer än den gamla, framförallt när Covid-19 har lättat, men vi vet ännu inte exakt hur 

den ska drivas.  
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 Kan man micra sin mat? 

Man kommer att kunna micra sin mat, men bara i cafeterian. Kanske inte från dag 1 med 

andra ord.  

 

 Kommer det att finnas kylskåp att förvara sin mat i? 

Nej, kylskåp kommer bara att finnas i cafeterian och då bara för föreningens mat.  

 

 Kan man åka buss dit? 

Tyvärr är det så tråkigt att närmaste busshållplats ligger långt från anläggningen. Vi hoppas 

att Malmö stad ska göra något åt detta på sikt, men just nu stannar linje 5 vid ändhållplatsen 

Stenkällan och linje 35 vid Tillysborgsvägen, båda två ca 1 km från anläggningen. 

 

 Hur kör/cyklar man till den nya anläggningen? 

Cykelvägar i Malmö stad finns  

 

 Ska alla rida i samma ridhus? 

Ja, det ska vi, men en nedsänkbar vägg delar av ridhuset i en mindre del och en större.  

 

 Vilka öppettider kommer det att vara på den nya anläggningen?  

Vi kommer att ha samma tider som i gamla anläggningen.  

 

 Har man fortfarande samma sköthäst? 

Absolut, inga förändringar där!  

 

 Vad kommer hästarna tycka om att flytta?  

Hästarna kommer säkert att reagera på flytten, de är ju vanedjur precis som vi. Kanske blir det 

en period med lite piggare hästar som är lite mer på tårna. Vi anpassar såklart lektionerna 

efter detta och hjälps åt att göra det lugnt och tryggt för hästarna. Att de har kvar sina gamla 

kompisar hjälper såklart.  

 

 Kommer ekipage utanför ridskolan att kunna lösa ridhuskort/dagsbiljetter? 

Vi räknar med att det kommer att bli så, men har inte beslutat om exakt hur det ska bli, hur 

mycket det ska kosta etc ännu.  

 

 Kommer vi att ha skötarskåp på den nya anläggningen? 

Vi hoppas kunna få detta längre fram, men tyvärr kommer det inte att vara klart direkt när vi 

flyttar.  

 

 Får man rida på sin lektion med egen häst? 

Ja, men eftersom inga privathästar kommer att flytta med så måste man ju i så fall kunna ta 

sig till lektionen på egen hand.  

 

 Kommer alla hästarna ha lika stora boxar? 

Ja, det kommer de. Boxarna är anpassade efter våra största hästar och genom att alla är lika 

stora blir det flexiblare med själva fördelningen.  

 

 Kommer fritids och mötesplats att vara kvar? 

Absolut!  
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 Kommer lektionerna att ha samma tider som innan, eller blir det nytt schema? 

Vi kör samma tider åtminstone terminen ut. Därefter kan det alltid bli mindre förändringar, 

men inget planerat. 

 

 Kommer det att finnas hiss på den nya anläggningen? 

Ja, till cafeterian kommer det att finnas en hiss och andra delar av anläggningen når man via 

ramper. Ny anläggningen är helt klart bättre anpassad för funktionsvariationer.  

 

 Kommer man fortfarande att kunna låna skor, väst och hjälm? Köper klubben in 

nya hjälmar? 

Ja, all låneutrustning kommer att finnas kvar. Hjälmar inventeras regelbundet och nya köps in 

lite då och då.  
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