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Släck efter dig och stäng dörren när du går. Det är enkla saker som bidragit 

till att få ner elförbrukningen i ridhuset i Alster. Inger Edfors är ordförande i 

Karlstads ridklubb.  FOTO: HP SKOGLUND 

 

Karlstads ridklubb har sänkt elförbrukningen med nästan 20 procent. 

Ändå riskerar elkostnaden att nästan slå undan benen för 

verksamheten. 

Hoppet står till extra stöd från kommunen eller staten. 

Det är nog många privatpersoner, företagare och föreningar som firat jul och nyår 

med en oroskänsla i magen inför elräkningen som kommer i januari. Karlstads 

ridklubb är inget undantag. Den ideella föreningen med 450 medlemmar som äger 

ridhuset i Alster har gjort det de kan för att vara proaktiva. 

– Vi har en gammal anläggning som läcker värme. Det sitter lappar på dörrar att man 

ska släcka ljuset och stänga dörren efter sig. Det är inga jättestora saker, men det är 

det vi kan göra, säger Inger Edfors. 
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Åtgärderna har tillsammans med gynnsam väderlek gjort att föreningen på årets 

första elva månader sänkt elförbrukningen med nästan 20 procent, jämfört med 

samma period 2021. 

Trots det har elkostnaden stigit från 250 000 kronor 2021 till 323 000 kronor i år. Det 

är siffror fram till och med november. Som jämförelse landade elkostnaden för årets 

elva första månader 2020 på 180 000 kronor. 

Nu fruktar Inger Edfors att elkostnaden för helåret 2022 kommer att nå över 400 000 

kronor. 

– Sannolikt blir det så. Nu är det visserligen plusgrader ute, men det var minus 17 för 

ett par veckor sedan. 

 

 
Malin Stenson, verksamhetschef, med hundarna Alice och Tjorven och 

Inger Edfors, ordförande, visar hur nedgången fasaden är. 

FOTO: HP SKOGLUND 

 

För att få ekonomin att gå ihop behöver föreningen ett extra tillskott över 

vintermånaderna. En ansökan om stöd för höga elkostnader ligger hos Karlstads 

kommun. 

– Vi har skickat in alla våra elräkningar, säger Inger Edfors som hoppas på ett positivt 

gensvar. 

Hon följer också med spänning utvecklingen av det av regeringen utlovade 

energistödet till organisationer och företag. Frågan är om ideella föreningar kommer 

att få del av den kakan? 

Styrelsen har beslutat att inte höja avgifterna för ridskolan och uppstallning av hästar 

från årsskiftet. 
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– Vi väljer att avvakta, förtydligar Inger Edfors och fortsätter: 

– Det är en balansgång. Vi vill inte att några ska sluta rida på grund av höjda avgifter. 

Föreningen försöker att få in extra pengar genom sponsring. Men det är lättare sagt 

än gjort. 

– De flesta företag är också påverkade av höjda priser. 

Anläggningen, som är byggd 1991, är inte i bästa skick till det yttre. Ridhuset och 

stallet saknar värme, däremot är kontor, uppehållsrum och sadelkammare 

uppvärmda. 

– De uppvärmda ytorna har elelement, vilket inte är energieffektivt. 

 

 
Inger Edfors och Malin Stenson är ordförande respektive verksamhetschef i 

Karlstads ridklubb.  FOTO: HP SKOGLUND 

 

Ridklubben har under flera års tid ansökt om kommunalt bidrag för att renovera 

fasaden och fönster i syfte att få ner energiförbrukningen. Trägen vinner. I torsdags 

kom en försenad julklapp i form av ett renoveringsbidrag på 600 000 kronor. 

Det var på tiden menar Inger Edfors. 

– Där fasaden är som sämst räcker det med naglarna för att känna 

hur rutten den är, säger hon och visar VF utsidan av ridhuset.  
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