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■ Nu ska Jordbruksverket besluta hur 
mycket pengar projektet får – om fem år 
kan en ridanläggning stå klar.

Ett första steg mot att för-
verkliga ett hästcentrum 
i Höganäs har tagits. 

Nyligen fick man tum-
men upp och fick godkänt 
som Leaderprojekt vilket 
innebär pengar att häm-
ta från både EU och Jord-
bruksverket.

Exakt hur mycket man 
får är dock inte avgjort än. 
Det väntas Jordbruksverket 
fatta beslut om i februari. 
Dessutom krävs medfinan-
siering av kommunen vil-
ket oftast inte handlar om 
reda pengar utan om tjäns-
temannatid.

Enligt projektansökan be-
höver man runt 385 586 
kronor till projektet där 30 
procent står för ideellt ar-
bete.

– Nu kan vi dra igång vår 
förstudie. Tanken är att 
samla alla hästdiscipliner 
på ett och samma ställe, sä-
ger Ros-Mari Paulsson, pro-
jektledare.

Hon är nu inne på sitt 

sjätte Leaderprojekt ef-
ter att ha drivit fyra inom 
Kullaleden och ridstigs-
projektet som dock rann ut 
i sanden.

Tanken är att ett hästcen-
trum ska etableras vid rid-
huset i Äsperöd utanför 
Höganäs.

– Tidigare var ridhuset 
andelsägt, men numera 
drivs det ideellt av Kulla-
bygdens ryttarförening. De 
två ridhusen där används 
inte maximalt, säger Ros-
Mari Paulsson.

Dessutom är det mest 
hopptävlingar och inom 
ramen för Leaderprojektet 
vill man bredda verksam-
heten rejält.

– Vi skulle vilja ha en oval 
bana för islandshästar, inu-
ti den kan man ha en bana 
för dressyr. För islandshäs-
tar krävs även en rak bana 
så att man kan ha flygan-
de pass. Dessutom vill vi ha 
internationella mått på ba-
norna så att man kan ar-

rangera stora tävlingar här.
Efter nyår bildas en styr-

grupp. Och Ros-Mari Pauls-
son vill ha med så många 
hästintresserade i projektet 
som möjligt. 

Idag är tre föreningar en-
gagerade – förutom ryttar-
föreningen Kusk – Kulla-
sällskapet för körning och 
ridstigsföreningen. Även 
Emma Hedin på fröken 
Hjorts gård är med liksom 
Magnus Liljeroos som dri-
ver naturstödd rehabilite-
ring och Simon Andersson.

– En del av projektet är 
just att få med så många in-
tressenter som vi kan. Men 
vi ska också ta reda på hur 
mycket allt det här kommer 
att kosta.

Vid senaste mötet i kom-
munstyrelsens arbetsut-
skott blev det också ja till 
ridstigsföreningens ansö-
kan om att utreda en rid-
stig mellan Södåkravägen 
till Mölle.

Politikerna har beslutat 
att ge kultur- och fritidsför-
valtningen uppdraget att 
reda ut var ridstigar i kom-
munen ska placeras. 

Det hela väntas kosta 2,2 

Hästcentrum i Höganäs  
klart som Leaderprojekt

Ros-Mari Paulsson är projektledare för sitt sjätte Leaderprojekt – ett häst-
centrum i Höganäs. Nu har projektet blivit godkänt.  ARKIVFOTO: MICHAEL HANSSON

Hästcentret är tänkt att ligga i Äsperöd. ARKIVFOTO: TOM WALL

RIDANLÄGGNING KAN BYGGAS

miljoner i investering. Där-
till kommer driften som 
uppskattas bli 350 000 kro-
nor vart femte år.

– Vi skapar en helt unik 
anläggning för hästsport. 
Det finns ingenstans där 
man samlat allt från pon-
nyryttare och storhästar 
till islandshästar i samma 
anläggning, säger Folke 
Straube, ordförande Kul-
labygdens ryttarförening, 
som har 300 medlemmar. 
Om allt går i lås uppskattar 
han att en anläggning kan 
stå klar om fem år.

– Det betyder att den 
största tjejsporten i kom-
munen kommer kunna ta 
ett steg fram. Ridsporten 
är i stort sett lika stor som 
fotbollen och vi är väldigt 
styvmoderligt behandlade 
i bidragsansökan. De flesta 
ridhus som finns här i kom-
munen är finansierade pri-
vat.

TEXT: MARIA 
BERKMO
maria.berkmo 
@hd.se

”Vi skapar en 
helt unik an-
läggning för 
hästsport. Det 
finns ingen-
stans där man 
samlat allt från 
ponnyryttare 
och storhästar 
till islandshäs-
tar i samma an-
läggning.”

Folk Straube, ordförande  
i Kullabygdens ryttarförening.

TEXT: LISA 
SKEPPSTEDT
lisa.skeppstedt 
@hd.se
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Dieseltjuvar 
slangade  
från lastbilar
■ Två gånger på kort tid har 
samma företag blivit utsat-
ta för dieselstölder.

Natten mellan lördagen 
14 och söndagen 15 okto-
ber slangades 100 liter die-
sel från en lastbil, och 300 
liter från en annan.

Och i lördags var det 
i dags igen. Under natten 
utsattes samma företag för 
ytterligare en stöld. Den 
här gången handlade det 
om 75 liter.

Polisen uppskattar det 
totala värdet till lite mer än 
7 100 kronor. Det finns ing-
en misstänkt för brotten.

HÖGANÄS

Lunchkonsert 
med Grieg
■ Lunchkonsert i Himmels-
färdskyrka i morgon kallas 
”Gott med Grieg”.

Det är organisten Cecilia 
Alling Andersen som sjung-
er och spelar musik av Nor-
ges nationaltonsättare Ed-
vard Grieg.

Konserten börjar klock-
an 12.

Lunchmusik med Cecilia  
Alling.

KULLABERG

Poängjakten 
drar igång
■ IS Kullen arrangerar de 
traditionella poängjakter-
na för alla åldrar.

På söndag drar säsongen 
igång för IS Kullens poäng-
jakter på Kullaberg. Starten 
sker från Björkerödsgården 
mellan klockan 10 och 11. 

Inget medlemskap krävs 
och alla är välkomna att 
delta.

Det finns en kort och lätt 
bana som passar för nybör-
jare och barnfamiljer med 
kontroller nära vägar och 
stigar, och en längre mer 
avancerad bana med svå-
rare kontrollpunkter.

Varje söndag fram till jul 
anordnas poängjakten i två 
klasser. 

Därefter är det ett uppe-
håll till den 7 januari då ak-
tiviteten sätter igång igen 
och håller på till mitten av 
mars.

För mer info och exakta 
datum se IS Kullens webb-
plats.
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Julsalong med 
Höganäs 
 fotoklubb
■ Det är fortfarande no-
vember, men julen när-
mar sig i en rasande fart. 
På lördagen klockan 14 är 
det vernissage för Höga-
näs fotoklubbs julsalong 

Kattegatt. Saltglaserat.

på Höganäs museum. Till 
julsalongen är 23 fotogra-
fer från fotoklubben som 
bidrar med tre till fem bil-
der var. 

De har fått välja motiv 
helt fritt, utan tema.

Utställningen i Mellan-
rummet på Höganäs mu-
seum håller på till och med 
den 30 december.


