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PROTOKOLL BYGGMÖTE 2013-06-06

Närvarande:
För Hässleholms Ridhusförening:
Kerstin Grip-Ström

mob 0705-400236

Eva Nyström

mob 0704540520

Eva-Lotta Ahnell

mob 0703-680029

Veronica Nilsson
Karolina Pihl

mob 0766-450302 (ansvarig ridskoleverksamheten)

För Bjärnums Trading:
Kristoffer Szulc

mob 0708-245242

David Ratajczak
För Hörröds Transport AB: (Ej närvarande/offertansvarig Kim Persson mob 0707-252460)
Lars Månsson

mob 0730-418984

För Palmqvists El i Hästveda AB:
Kent Palmqvist

mob 0708-137143

Vid mötet avhandlades följande punkter:


Startdatum
Hässleholms Ridhusförening informerade om att man behövt justera den budget som
skickats till Allmänna Arvsfonden och att detta måste godkännas innan arbetet får
påbörjas. Beslut väntas i mitten av vecka 24. Ridhusföreningen meddelar så fort
beslut kommit.



Projektledare
Mötet informerades om att Kerstin Grip-Ström ska vara projektledare.



Tidsplan
Genomgång och justering av förslag till tidsplan gjordes. Ridhusföreningen skickar ut
ny tidsplan för godkännande efter justering. Telefonlista till kontaktpersoner
medföljer.



Säkerhet
Lina Pihl informerade om vikten av att meddela henne om arbete utförs på
anläggningen efter kl.16.30 vardagar och på helger då verksamhet med barn pågår på
utebanorna. Hästar är lättskrämda flyktdjur och kan reagera på sådant de inte är

2(3)

vana vid t.ex. maskiner och buller. Detta innebär stor risk för olyckor med skador på
både ryttare och hästar.


Belysningen på utebanan
Placeringen av belysningsstolparna skall vara sådan att bästa möjliga fördelning av
ljus uppnås och skuggbildning undviks. Palmqvists El ska utreda och komma med
förslag som ska godkännas av projektledaren.



Dränering
Området under läktaren i stora ridhuset måste kontrolleras så att det finns en
fungerande dränering under nuvarande underlag. Om detta saknas måste dränering
ordnas. Annars räcker det att komplettera det som finns efter bortagning av
cementfundamentet. Utebanan ska också dräneras i enlighet med muntlig
överenskommelse med Kim Persson på Hörröds Transport. Dräneringsmaterialet ska
godkännas av projektledaren innan det läggs.



Material i ridbanornas bärlager
Materialet i bärlagret måste vara jämnt, viktbärande och stabilt men samtidigt
genomsläppligt så att man inte riskerar fukt mellan bärlagret och ridunderlaget
eftersom det då kan bli halt. Vid diskussioner med leverantören av ridunderlaget har
de rekommenderat samkross 0/8 i ridhusen och en annan grovlek på utebanan. EvaLotta Ahnell kontaktar leverantören igen och återkommer i ärendet.



Fiberduk
Dräneringslagret i båda ridhusen ska täckas med fiberduk för att förhindra att
dräneringen förstörs genom att material från bärlagret letar sig nedåt och täpper till.
Bärlagret läggs sedan ovanpå fiberduken.



Golvet under nya läktaren
Golvmaterialet måste packas så att det blir jämnt, hårt och säkert att gå på utan att
snubbla eftersom utrymmet ska användas som förråd för hindermaterial.



Toalettdörrar
Bjärnums Trading lovar att kostnadsfritt byta ut befintliga toalettdörrar vilket
föreningen är mycket tacksam för.



Ljusinsläpp
Överenskommelse gjordes med Bjärnums Trading att använda skivor med så mycket
genomsläpp av ljus som möjligt.



Utbyggnaden av avsatsen ovanför sekretariatet
Den delen av avsatsen måste vara i ett plan eftersom föreningen planerar att
montera en hiss vid väggen till sekretariatet. Detta innebär att rampen nedanför
läktaren ska ersättas av en liten trappa vid ingången till läktardelen.



Sargen i stora ridhuset
Materialet i de rivna sargdelarna inklusive portar skall återanvändas.
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Vid protokollet:

Eva-Lotta Ahnell

Protokollet justeras:

-------------------------------------------------------Kerstin Grip-Ström
Projektledare

----------------------------------------------------------Hörröds Transport AB

------------------------------------------------------------Bjärnums Trading

--------------------------------------------------------------Palmqvists El i Hästveda AB

