Vi presenterar:

Häst- och
ponnystallet
VISSTE DU ATT...
• Stallets äldsta delar byggdes
redan på 1900-talet.
• 1975 var året då ridskoleverksamheten, som drevs av Per Langerfors
med familj, startades på ”Farmen”
dvs. på platsen för nuvarande
Tungelsta ridskola.

Så här har det sett ut vid spiltorna där Lea och Finja står idag 2014.

I vårat stall bor idag ca 20 st välutbildade ponnyer och hästar.
Men stallet, som byggdes redan i början av 1900-talet, inhyste
en gång i tiden även 4–5 mjölkkor. Men detta var någon gång på
1950-talet och mycket har hänt sedan dess...

• Sedan 1983 drivs ridskoleverksamheten av ridklubben. De fem
hästar som då fanns i stallet var
Zagero, Bella, Quintus, Lilleman
och Warzawa.
• Större ombyggnadsarbeten har
gjorts i stallet åren 1983, 1987
samt år 2000.

Själva ridskoleverksamheten drevs i början av 70-talet av Per
Langerfors med familj, och stallet var då beläget på deras fastighet
längre ner på Söderbyvägen. År 1975 ingick Langerfors avtal om
anläggningsarrende med Haninge kommun och kom på så sätt att
disponera de två stallbyggnaderna samt markområden med hagar,
som då benämndes ”Farmen” – det nuvarande området för Tungelsta Ridskola. Den allra första ponnyn som köptes in hette Lille
man. Stallbyggnaderna var hårt slitna och i oundgängligt behov
av upprustning.
Langerfors drev ridskoleverksamheten fram till 1983 då han erbjöd
ridklubben att överta hela ridskolan inklusive de fem ridskolehäs
tar som då fanns i stallet. Med kommunal borgen som säkerhet
lånade klubben pengar i bank och avtal träffades med kommunen
om nyttjanderätt till den fastighet vi nu bedriver verksamheten på.
Upprustning och byggnadsarbeten har sedan dess pågått konti
nuerligt, med hjälp av ideella insatser från klubbstyrelse och medlemmar. Större ombyggnadsarbeten har gjorts i stallet åren 1983,
1987 samt år 2000 – då nya delen, med de stora hästarnas stall, stod
klart. Fastighetsägaren – Haninge kommun – kan till följd härav
nu finna ett mycket välskött stall och ridanläggning som medlemmarna är stolta över.

Det pågår ett kontinuerligt upprustningsarbete i
stallet. Här målas taket i ponnystallet år 2013.

