Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående investering av ridhustak
Efter år av väntan, ja flera mandatperioder, fick i somras Hylte Ryttarförening sitt takbyte för
att förhindra snöras som gjorde verksamheten farlig vid snö. Under skiftet av tak
kontaminerades underlaget med glas och metall, vilket gjorde att även underlaget behövde
bytas ut. Nu är ett nytt underlag inlagt, som dessvärre är så undermåligt så det ej går att
nyttja. Det är stor skaderisk för hästarna att springa i den mjuka sanden i ridhuset, vilket
gjort att all verksamhet drivs ute sedan i somras. I ur och skur har man under hösten
tålmodigt väntat på att allt ska lösa sig på bästa sätt men blir det nu kallt kommer
verksamheten inte kunna drivas då paddocken fryser. Situationen medför dålig
arbetsmiljö för instruktörerna, risker för hästar och elever som rider i både kyla, regn
och blåst. Under en vecka genomförs långt fler än 100 ritter på Ridskolan för barn,
ungdomar, vuxna och elever med funktionsvariation. Att ställa in verksamheten är svårt då
det finns hästar som behöver tillsyn, rastas och kostar pengar även om verksamhet inte
bedrivs.

Jag undrar på grund av ovanstående:









Har kommunstyrelsen granskat om det finns skriftliga uppdrag till entreprenörerna
på både takinvesteringen och det tillkommande underlaget ?
Vilket ansvar har den entreprenör som ska utföra ett takbyte att återställa övrigt som
förstörts under pågående arbete, i detta fall kontamineringen av underlaget?
Vilka referenser har tagits på entreprenörerna som får uppdragen, t.ex. finns det
någon erfarenhet av att anlägga ridhusunderlag?
Vem står för kostnaden om man beställer dubbelt så mycket sand än vad som
behövs? Är det vi skattebetalare? Är det även skattebetalarna som ska betala för att
få bort den stora högen?
Föreningen har levt i vakuum sedan i oktober med minskade intäkter pga obrukbart
ridhus. Kan de räkna med att få ersättning som kompensation?
När kan föreningen räkna med att få ett brukbart ridhus igen?
Hur säkerställer vi kommunikation mellan alla inblandade ( Kommunsstyrelsen som
ägare, Hyltebostäder som uppdragsgivare, Kultur och Folkhälonämnden som
uthyrare och föreningsansvariga, föreningen och entreprenören) i ett projekt så att
detta inte händer igen?
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