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- Konferenslokal/träningslokal för ca 30-50 personer. Möjlighet för voltigen att ha fysträning.
Speglar på någon vägg. Ev gym/plats för träningscyklar.
- Övernattningsrum för ca 20 personer med dusch och badrum.
- Nytt kök godkänt för matlagning vid läger och tävlingar. Gott om utrymme för disk. Kapacitet
att kunna servera ca 120 portioner.
- Inglasad cafédel/läkare för att kunna titta på ridgrupper, ev bygga in hissen och trappen. Slippa
spring och ljud på läktaren och ha värme för publik som tittar.
- Balkongen från cafét anpassad så att man ser ut när man sitter vid vanligt bord.
- Modernare hiss.
- Personalutrymmen: Kontor, fikarum och omklädning/toaletter, helst i anslutning till varandra.
- Reception/entré för trevlig mottagning av elever. Ev. sekretariat.
- Höja bärande stänger i ridhuset för att voltigen ska kunna ha tävlingar.
- Omklädningsrum för elever/ridande. Ca 6 dusch-/intimutrymmen och toaletter. Mellan 20-40
skåp för att låsa in kläder. Helst mer. Sluss, stallkläder ett utrymme, rena kläder ett annat –
”allergianpassat”.
- Aktiv grupphästhållning för 20-30 hästar inklusive ligghallar och ev utfodringsstationer. 2-3
flockar för ridskolan ev. en lösdrift för privathästar. Grushagar med påkoppling till beteshagar.
Markberedning i hagarna med dränering för att ha torrt underlag.
- Foder-, hinder- och maskinförråd.
- Ny väg till skogen/privatstall

- Ny gödselanläggning – långt ifrån parkering och stall.
- Stallet och medlemsstall: Ny ventilation, avlopp och vattenledningar. Kommunalt vatten och
fiber?
- Mer ridhusyta, 40*25 i vinkel eller 60*25 m om fristående.
- Cykelbana till anläggningen.
- Ny parkering för medlemmar/ridande.
- Ny mark ifrån kommunen och flytt av körhinder så alla körhinder står tillsammans.
- Veranda och permanent grill/servering vid utetävlingar.
- Lekplats med ordentliga och godkända leksaker. Gärna inhägnad.
- Fler duschspiltor/duschplattor
- Fler uteboxar
- Rid/körväg runt hela anläggningen.
- Ommålning alla byggnader.
- Bevattning ridhus och utebanor
- Utebelysning anläggning
- Parkering
- Ljudsystem

