
Hästföretagarträff inleder 2019 

Nyhetsbrev december 2018 

Onsdag 16 januari 2019 är du välkommen på en 

Hästföretagarlunch på Axevalla, där det är lunchtrav denna dag. Lunchen är en aktivitet 

inom ramen för Häståret, ett Leaderprojekt som drivs av Skara Hästland. Vi äter en god 

lunch, pratar om vilka aktiviteter som hästföretagare gärna skulle ta del av och får en 

information om det senaste kring Axevalla Hästcentrum, med de olika utbildningarna. 

Programmet börjar kl 12. Lunchen kostar 150 kr. Anmäl dig senast 11 januari till Malin 

Fahlesson, malin@horsesupport.se och skriv med fakturauppgifter samt ev specialkost i 

anmälan. 

Alla som är hästföretagare av ett eller annat slag, eller som överväger att starta hästföretag, 

är välkomna, såväl medlemmar som icke medlemmar i Skara Hästland. 

Dela gärna den bifogade inbjudan i ditt nätverk! 

Projektet Häståret är en av de satsningar som präglat 2018, och som fortsätter under 2019, 

med olika typer av evenemang och aktiviteter. 

Under 2019 kommer vi att fortsätta arbeta för att öka nätverkandet mellan medlemmarna i 

Skara Hästland, och visa på nyttan med att vara med, och hur vi kan dra varandra. 

 

Dessutom följer vi förstås med spänning planerna på att bygga den stora 

utbildningsanläggningen för naturbruksgymnasiet på Axevalla Hästcentrum. I december blev 

det klart att alla 49 kommunerna i Västra Götalandsregionen skriver under ett 

samverkansavtal gällande regionens naturbruksutbildningar, och det underlättar satsningen 

på Axevalla. Under våren 2019 väntas flera viktiga beslut i byggprocessen. 

Ett annat fokus 2019 blir att hitta finansiering för att arbeta vidare med Skara Hästland. 

Skara kommun har hittills varit den stora finansiären, men det är nu aktuellt att hitta andra 

vägar framåt. 

Under 2019 kommer också gödselprojektet och 

dess tänkta fortsättning att avrapporteras för 

medlemmarna. Det handlar i korthet om att 

hitta ekonomiskt och miljömässigt hållbara sätt 

att ta vara på hästgödsel. 

 Gott nytt år önskar styrelsen i 

 Skara Hästland genom 

 Anna Nyberg, kommunikatör 

 Mail anna.nyberg@skarahastland.se 

 

Känner du någon som vill läsa på 

hästgymnasium?  

Onsdag 16 januari kl 18-20 är det Öppet 

Hus på Axevalla Hästcentrum för alla som 

är nyfikna på gymnasieutbildningarna, 

som ju redan är etablerade där. 

 

 

Spana in Skara Hästlands nya hemsida, 

www.skarahastland.se 

Har vi rätt uppgifter om dig som medlem? 

Fyll gärna på med info om din verksamhet, 

hemsida osv. Maila uppgifterna till 

kontakt@skarahastland.se 
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