Årsmöte 16 mars
Informationskväll om gödsel 23 mars
Nyhetsbrev Skara Hästland mars 2021
Hej medlemmar och övriga som följer Skara Hästland!
Kom ihåg att anmäla till årsmötet i Skara Hästland som äger rum
tisdag 16 mars kl 19 via Zoom.
Anmäl dig genom mejl till anna.nyberg@skarahastland.se senast 15 mars, så får du
handlingar och länk till årsmötet.
Den framtida inriktningen och finansieringen av Skara Hästland är frågor som kommer att
belysas på mötet, och vi tar tacksamt emot dina tankar och förslag där.
Tisdag 23 mars kl 18-20 arrangeras en informationskväll om hästgödsel. Arrangör är bland
annat Agroväst Gröna Möten.
Under kvällen får vi veta mer om planerna på en biogasanläggning i Götene, som kommer att
utvinna biogas ur hästgödsel.
Här hittar du mer information och länk till anmälan, som ska göras senast 21 mars.
Under våren planerar två föreläsningar om att bygga stall, samt om arbetsmiljö/ventilation i
stall, i samarbete med Hushållningssällskapet.
Vi går också vidare med planerna på en hearing med anledning av beslutet om att bygga
utbildningslokaler på Axevalla.
Vi vill också slå ett slag för Videquus, som levererar övervakningstjänster för stall, och även
har en fölvakt, som de sökt världspatent för. Videquus har sin bas i Skövde och har bland
annat fått stöd via det lokala riskkapitalbolaget Skaraborg Invest. Läs mer om Videquus här.
Ange att du är medlem i Skara Hästland om du kontaktar företaget!
Som vi alla vet pågår ett utbrott av den neurologiska varianten av EHV-1-virus bland framför
allt ridhästar i Europa. SVA varnar också för hästinfluensa, och dessutom finns konstaterade
fall av kvarka i Västra Götaland.
Korrekta fakta om olika sjukdomar och hur du minskar smittrisk finns på SVA:s hemsida.
Välkommen att höra av dig med frågor och synpunkter!
Styrelsen i Skara Hästland
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