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Förändring på Varbergs Ridskola –  

ett brev från ridskolans VD och 

delägare Johanna Wigermo  

 

Hej på er! 

Alla vet vi att allt är i ständig 

förändring. Kanske har vi blivit extra 

påminda om det under det gångna 

året 2020 då inget blev som vanligt. 

Ingenting består, både på gott och 

ont förstås, och även roliga episoder 

har ett slut. 

 

Och nu är det dags för en förändring, för både mig och Varbergs 

Ridskola. Efter 14 år som ansvarig för driften på Varbergs Ridskola 

känner jag mig nu färdig med mitt arbete att driva ridskolan. Det 

har varit ett väldigt roligt arbete, men tidvis också ganska 

krävande. Min drivkraft är och har alltid varit utveckling. Utveckling 

av både verksamhet, hästar, elever, personal och mig själv. Detta, 

i kombination med att jag tycker det är fantastiskt roligt att rida, 

har varit det bästa med mitt jobb. Men jag har nu nått en punkt 

där jag väljer att känna mig nöjd med min insats på ridskolan och 

ta ett kliv i en annan riktning. Jag kommer därför släppa taget om 

driften och ägandet av ridskolan och låta andra förvalta 

verksamheten vidare.  

 

Det känns väldigt bra att kunna meddela att Charlotte Wettberg 

och Ida Johansson fr.o.m. den 26 januari 2021 äger Varbergs 

Ridskola tillsammans och kommer ansvara för driften framöver. 

Både Charlotte och Ida är ju kända ansikten på ridskolan, 

Charlotte har varit anställd sedan 2012 och delaktig i driften sedan 

2014 och Ida har varit anställd ridlärare nästan lika länge. De är 

båda väldigt måna om både hästar och människor och det känns 

tryggt att veta att både två- och fyrbenta kommer kunna fortsätta 

på Varbergs Ridskola utan några större förändringar. Jag är säker 

på att Charlotte och Ida kommer kunna ta ridskolans utveckling 

vidare på ett bra sätt och att Varbergs Ridskola kommer förbli en 

av Sveriges absolut bästa ridskolor även i framtiden! 
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Mina år på ridskolan gör mig stolt och jag tar med mig många 

erfarenheter och fina minnen av hästar och elever. Åren 

tillsammans med Charlotte och resten av våra duktiga ridlärare 

och stallpersonal har lett till att jag nu kan lämna över ett företag 

som andas gemenskap, förkovring, professionalism och en plats 

som är viktig för många. Det känns fint.  

 

Den närmsta tiden framöver kommer jag fortsätta ha mina 

lektioner på onsdagskvällarna, tills en ny ridlärartjänst har tillsatts. 

Jag kommer även jobba en del i våra andra företag och 

ambitionen är att ha kvar ett samarbete med ridskolan både i 

form av foderleveranser, ta emot hästar på lösdriften och kanske 

även kunna gå in och undervisa, framtiden får utvisa i vilken form 

detta blir. Just nu känns det också viktigt för mig att ha tid för 

familjen. Sen får vi se vilka nya dörrar som öppnas och vad nästa 

steg blir.  

 

Jag önskar Charlotte och Ida ett stort Lycka till med allt!   

 

Varma hälsningar Johanna Wigermo  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


