
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Tälje skog och ungdoms verksamhet har under verksamhetsåret 2017 
fortsatt som tidigare år, med fokus på hästhållning och ridning. 
Föreningen är ideell och bygger på ett stort engagemang från oss alla som på olika sätt 
bidrar till att verksamheten kan fortsätta och utvecklas efter behov. 

Kontinuerlig verksamhet:

Prova på ridning
För alla som vill prova på att rida eller bara komma och klappa hästar så har vi under 
verksamhetsåret haft prova på ridning 25 lördagar. Under dessa tillfällen så har vi även 
haft vår cafeteria öppen. Under hösten 2017 provade vi ett nytt koncept under lördagarna 
då vi har varvat uteritter, mini-läger och ”vanlig” prova på ridning utifrån ett rullande fyra 
veckors schema. Detta upplägg verkar ha slagit väl ut och kommer fortsätta även under 
nästkommande termin.

Fasta Ridgrupper
Under verksamhetsåret så har vi haft ungefär 60 ridande barn och ungdomar per vecka 
fördelade på följande ridgrupper:
Måndag: Knattegrupp med ålder från 5 år
Tisdag: Fortsättningsgrupp/mer vana
Onsdag: För vana ryttare
Torsdag: Fortsättningsgrupp
Fredag: Fortsättning/Nybörjargrupp

Allmänna arvsfonden/Leader:
Allmänna arvsfondprojektet avslutades den 3:e augusti 2017. Projektet har gått ut på att 
ge alla Södertäljes elever från F-klass – Gymnasieklass möjlighet att vistas en skoldag ute 
på landet bland djur och natur på Stall Bergtorp samt möjlighet att prova på att rida. 
Att vi kan låta skoleleverna prova på ridning hos oss är tack vare ett samarbete med IUG 
(idrott utan gränser) som betalar för ponnyridning då skolklasserna är här.
Detta har varit mycket uppskattat då många av Södertäljes invånare aldrig annars skulle 
fått denna möjlighet. För vår del har det också inneburit att vi har fått ett utökat 
ridintresse i vår ordinarie verksamhet.
Förutom möjligheten för skolklasser att komma till stall Bergtorp ger projektet via 
Allmänna Arvsfonden oss även möjlighet att erbjuda bra och varierad arbetsträning, 
mestadels utomhus, till arbetssökande ungdomar och skolpraktikanter.

Då detta varit projektets sista år har vi under året haft flertalet möten med olika 
representanter från Södertälje kommun, politiker, arbetsförmedling samt skolledare och 
lärare för att få till ett bra samarbete så att vi även fortsättningsvis ska kunna bedriva 
denna verksamhet utan ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden. 



Under hösten 2017 blev vi beviljade ett nytt Leaderprojekt som stäcker sig fr.o.m den 4:e 
augusti 2017 och avslutas den sista februari 2019, med inriktning på Integration. Detta 
möjliggör att vi kan fortsätta denna verksamhet under något omarbetade former under 
nästkommande verksamhetsår. Kortfattat så går projektet ut på att de skolor som besöker 
oss ska integrerar sina klassbesök hos oss. Detta gör då att elever från olika skolor och 
områden inom vårt upptagningsområde får mötas ute hos oss och stifta bekantskap med 
varandra.

Projekt Hunddagis:
Under verksamhetsåret fick vi avslag på våra Ansökningshandlingar för att bedriva 
hunddagis och styrelsen beslutade då att lägga ned projektet.

Djuren på Bergtorp:

Föreningens djur
Föreningen äger idag 5st ponnyer samt en häst. 
Det är de två shetlandsponnyerna Hippo och Ross samt russet Starlight, som nu hunnit 
vara del av vår verksamhet under några år.
D-ponnyn Simo och ridhästen Samba har nu varit i vår ägo i drygt ett år och fungerar bra i 
verksamheten.
Till hösten 2017 kom även D-ponnyn Magic från Roo Gård tillbaka till oss men denna gång 
för att stanna för alltid då vi under sommaren fick förfrågan att köpa honom - något som 
vi tackade ja till. 

C-ponnyn Jessy som vi köpte under föregående verksamhetsår såldes under sommaren 
2017 då hon tyvärr inte passade i vår verksamhet.
Även vår Islandshäst Burkni fick byta ägare under verksamhetsåret då han såldes till sin  
fodervärd Pia Karlsson. Bukni har nu flyttat från Bergtorp och vi önskar honom och Pia all 
lycka tillsammans!

Shetlandsponnyn Mysan, som vi under flera år lånat av Sara Ekström, fick under 
verksamhetsåret galoppera vidare mot de evigt gröna ängarna då hon uppnått den 
aktningsvärda åldern 31 år. Många är de ungdomar som under åren fått glädje av denna 
lilla ponny och hon kommer alltid leva vidare i våra hjärtan.

Vi har även under detta år hyrt in några fler hästar till vår verksamhet. 

Från Stall Roempke kom de två stora hästarna Dunder och Vika tillbaka.
Från Roo Gård Ridskola kom D-ponnyn Kenny tillbaka för tredje året och
från Bengtsgården kom fjordingarna Albin och Micra, båda c-ponnyer, tillbaka till oss men i 
år i sällskap med en till stor häst, Tindra, Nordsvensk/halvblod. En pigg tjej som kan bli 
lite stark men som är snäll och vill väl.

Övriga djur i föreningens ägo är vår stallkatt Gustav som nu hunnit bli 13 år samt våra två 
Franska vädurskaniner Bill och Bull.

 



Inackorderingar:

Under året så har även 5st privata hästar och 2st åsnor varit uppstallade på Bergtorp.

På vår anläggning har det dessutom till glädje för våra besökare även under detta år 
strosat omkring ankor och höns tillhörande vår granne Nettan Roggentin. 

Styrelsen 2017

I styrelsen för verksamhetsåret har följande personer varit invalda:

Ordförande: Mia Olzon
Vice ordförande: Pia Risku
Kassör: Bo Ekenberg
Sekreterare: Malin Kronqvist 
Ledamöter: Ida Kronqvist, Christina Ranta, Emma Ranta, Tina Aguilera Lundvall
samt Marie Arvin 
Suppleanter: Lena Bozic, Nina Pöykiö

Vi har under året haft två stycken heltidsanställda på Bergtorp, Weronica Öberg och Emma 
Bozic, dessa två har också deltagit i styrelsens möten under året. 

Möten:
Föreningens årsmöte och konstituerade möte hölls den 12/2-17 vi har sedan dess haft 11 
st protokollförda styrelsemöten, en arbetsdag för styrelsen samt ett öppet planeringsmöte 
för alla föreningens medlemmar under verksamhetsåret.

Ungdomssektionen:
Ungdomssektonen består av stallets alla hjälpledare och ledare under ledning av Emma 
Bozic och Evelina Hurtig. De har egna möten och tillsammans så anordnar hela 
ungdomssektionen Öppet hus, Luciafirande, kurser och teambuildningsläger. 

Andra aktiviteter som vi genomfört

Vi har under verksamhetsåret haft flertalet 1-3 dagars Bergtorpläger, både med och utan 
övernattning.

Vi har anordnat en Pay-n-jump för våra medlemmar hemma hos oss på Bergtorp. 
Vi har anordnat tre långritter med matlagning utomhus för våra hjälpledare.

Vi har haft öppet hus för personer med funktionsnedsättning för att fler inom denna 
målgrupp ska få kännedom om vår verksamhet och vad vi kan erbjuda dem.

Vi har under året tillsammans med våra praktikanter åkt ner till Visingsö för att lämna och 
hämta några av våra hyrhästar.

Vi har även i år erbjudit feriepraktikanter från Södertälje Kommun.



Vi har haft två stycken arbetsdagar, en på våren och en på hösten, då vi bl.a. hjälpts åt 
att mocka ur och stängsla hagar, förbättra samt laga trasiga saker på vår anläggning samt 
städat täckesbarack och sadelkammare mm. 
Ett stort TACK till alla medlemmar som var här och hjälpte till!
 

Lite mer som hänt under året...

I slutet av verksamhetsåret, efter mycket om och men och många turer med kommunen, 
har våra sen länge efterlängtade vattentoaletter kommit på plats och är nu äntligen klara 
att användas. 

Vi fick motta Kommunala handikapprådets Tillgänglighetsutmärkelse 2017 
med följande motivering:
”Kommunala handikapprådet har beslutat att tilldela Tälje skog och ungdom 2017 års 
tillgänglighetsutmärkelse. Tälje skog och ungdom är välförtjänta mottagare av 
utmärkelsen då de tillsammans med sina volontärer vill ge alla barn och ungdomar 
möjlighet till en aktiv fritid – oavsett funktion. Tälje skog och ungdom arbetar aktivt med 
att erbjuda klasser som inkluderar alla, oberoende av deltagarens tidigare erfarenheter.”

Slutligen vill jag ta tillfället i akt att rikta ett riktigt stort TACK till: 

- Alla ledare, stora som små som gör ett enormt jobb, vi uppskattar det verkligen. 
- Våra hjälpledare, ni kämpar på, vi skulle aldrig klara oss utan er. 
- Styrelsen för ert engagemang och olika styrkor.
- Våra anställda som sköter det mesta i veckorna och ALLTID ställer upp vid behov!
- Föräldrar, vuxna, syskon och alla andra som hjälper till.

Det är VI TILLSAMMANS som gör Bergtorp!!

Mia Olzon, ordförande

                       


