Moderaterna i Hylte 2020-09-01

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande
Arbetet med ett snörasskydd till Hylte Ryttarförenings ridhus har utvecklat sig till en katastrof för
föreningen och hotar nu dess verksamhet.
Förstärkningsarbetet av takstolarna som på uppdrag utfördes av en entreprenör har kontaminerat
ridhusunderlaget så att ridskolan nu inte vågar ta in hästar i ridhuset, än mindre bjuda in externa
hästar och ryttare till tävlingar pga skaderisk. Därutöver har det utvändiga arbetet inte blivit klart i tid
och medfört inskränkningar i de två första terminveckornas lektioner.
Det invändiga arbetet har efterlämnat metallföroreningar och även glas som nu ligger inbäddat i
sanden. Vid varje tillfälle ridföreningens styrelse gått ned och kontrollerat underlaget har metall
hittats, trots att firman hävdar att det ska vara riskfritt för att de använt sig av magneter för att städa
upp efter sig. Detta har de gjort vid ett par tillfällen och efter varje gång hittar man ändå metall.
Skaderisken för en häst som riskerar att trampa upp detta i hoven är så allvarlig så att styrelsen har
förbjudit hästar att vistas i ridhuset till dess att underlaget är utbytt.
Under förstärkningsarbetet har olika medlemmar i föreningens styrelse varit nere på kvällstid och
noterat hur arbetet sköttes. Man arbetade till långt ut på sena kvällar. Ingen i personalen talade
svenska. Ingen bar lämpliga arbetskläder eller hjälm utan det var vanliga fritidskläder. Vid
svetsarbetet syntes varken någon brandvakt eller släckutrustning.
Mot bakgrund av ovanstående:
- Ställer inte Hylte Bostäder krav på sina entreprenörer att följa arbetsmiljölagar och
skyddsregler?
- Kommer Hylte Bostäder att kompensera Ridklubben för att de fått sänka hyran för
privatryttarna som annars riskerar att flytta sina hästar pga att de inte har någonstans att
rida nu.
- Kommer Hylte Bostäder att omgående se till att det gamla underlaget i ridhuset skyfflas ut
och ersätts med nytt skadefritt underlag, eller kommer man att riskera ridskolans fortsatta
existens?
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