
Ny styrelse och pengar kvar  

till Häståret 

Nyhetsbrev Skara Hästland april 2019 

Skara Hästland har fått en ny styrelse.  

Vid årsmötet i mars valdes Gunnel Marwén Kastenman till ordförande, efter Diana Svensk 

som undanbett sig omval. Gunnel arbetar med utvecklingsfrågor inom Västra 

Götalandsregionen och bor på Ljuslingsbacken utanför Skövde, där familjen har stall och en 

fälttävlansbana. 

Mer om årsmötet och den nya styrelsen kan du läsa på hemsidan. 

Den nya styrelsen hade nyligen ett möte med en work shop, och under året ska flera 

arbetsgrupper inom styrelsen arbeta med olika frågor, såsom utveckling av anläggningarna, 

långsiktighet och samverkan/medlemsnytta. 

 

Leaderprojektet Häståret fortsätter under hela 2018. Hittills i år har vi bjudit in till 

hästföretagarluncher samt en föreläsning om smittor, och det finns en del idéer framåt. 

Redan bokat är en halvdag kring den nya hästföretagarstrategin tillsammans med Carl 

Dyrendal från LRF konsult, preliminärt torsdag 26 september. Detta blir även en del i SLU:s 

Smedjevecka samt ett evenemang Skara Hästland gör som regional koordinator inom HNS, 

Hästnäringens Nationella Stiftelse. 

Hur Hästivalen blir i år vet vi ännu inte, men vi har ett möte om detta måndag 29 april kl 

16-17.30 i lektionssalen på Axevalla travskola. En del av er har fått inbjudan, och alla som 

vill prata Hästival är varmt välkomna. 

Vi har pengar, har du idéer?  

Vi är i det unika läget att vi har pengar till fler aktiviteter, och gärna tar emot idéer om 

aktiviteter från dig som medlem. Villkoret är att aktiviteterna äger rum på Axevalla eller 

Skålltorp och har med häst att göra, förstås. 

Hör av dig genom att svara på detta mail eller ta kontakt med Anna Nyberg eller Malin 

Fahlesson på annat sätt. 

Hoppas att du vill fortsätta vara medlem. Under året kommer vi att arbeta med hur vi gör 

det värdefullt att vara medlem i Skara Hästland.  

Medlemsavgiften är som tidigare 500 kronor, och i början av maj skickar vi ut fakturor på 

avgiften. Om du vill avsluta ditt medlemskap, så meddela detta senast 30 april genom att 

maila till anna.nyberg@skarahastland.se 

 

Du har väl inte missat Minimässan på lördag, 27 april? Det är Skara Hästlands-medlemmen 

FA Trailer som samlar runt 35 hästföretagare på sin gård i Hasslerör norr om Mariestad. Ett 

lysande initiativ som vi applåderar! 

http://skarahastland.se/skara-hastland-har-fatt-en-ny-ordforande/
mailto:anna.nyberg@skarahastland.se


Har du något roligt på gång som fler borde få del av, så tveka inte att höra av dig till oss. Vi 

hjälper gärna till och sprider information om aktiviteter och evenemang i Skaraborg och 

Västergötland. 

 

Har du synpunkter eller frågor om Skara Hästlands verksamhet, är du alltid välkommen att 

höra av dig. 

Nyhetsbrevet finns också på Skara Hästlands hemsida under Nyhetsbrev. 

 

Anna Nyberg 

Kommunikatör för Skara Hästland 

anna.nyberg@skarahastland.se 

Tel 070-663 13 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häståret genomförs i samarbete med 

                  

 

 

 

HÄSTIVALEN 2019 

Vad ska hända? Vem/vilka arrangerar? När är 

en lämplig tidpunkt? 

Välkomna till diskussionsmöte 

 måndag 29 april kl 16-17.30 i lektionssalen 

på Axevalla Travskola. 

Anmäl deltagande senast fre 26 april till 

anna.nyberg@skarahastland.se 

 

Medlemskap i Skara Hästland 

kostar 500 kr för 2019 

Nya medlemsansökningar görs på 

www.skarahastland.se 

Faktura på medlemsavgift skickas ut 

till nuvarande medlemmar i början av 

maj.  

Vill du avsluta ditt medlemskap så 

meddela oss snarast. 

mailto:anna.nyberg@skarahastland.se
mailto:anna.nyberg@skarahastland.se
http://www.skarahastland.se/

