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Ja till naturbruk på Axevalla och till aktivitetsår 

Nu har beslutet kommit som vi väntat på. Den 22 september 

beslutade Västra Götalandsregionens naturbruksstyrelse att Axevalla är den bästa platsen 

för regionens hästutbildningar, och därmed kan arbetet gå vidare med att bygga upp stallar, 

lokaler och elevhem. 

Regionen har beslutat köpa in mark och bygga i egen regi. Kostnader för detta beräknas till 

145 miljoner kronor. Dessutom ska en extern leverantör anlitas för att bygga ett elevhem 

med 140 lägenheter. Första steget blir att ta fram en förstudie, och några byggen kommer 

inte att kunna påbörjas förrän tidigast 2019. 

Ett aktivitetsår kring Skara Hästland är på väg att bli verklighet. Satsningen har fått 
klartecken från Leader Nordvästra Skaraborg, och planen är att 15 hästevenemang ska 
genomföras under ett år. Det kan handla om allt från företagsfrukostar för hästföretagare till 
stora mässor och evenemang. 
Projektsumman är på 450 000 kronor och Malin Fahlesson är projektledare. 
När Jordbruksverket väl godkänt projektet kommer alla intresserade att bjudas in till ett 
stormöte där Häståret presenteras. 

Under ett år framöver kommer travskolan på Axevalla att vara en del i ett arbete om hur 

travskolor kan utveckla en verksamhet inriktad på människor med särskilda behov. Även här 

är Malin Fahlesson projektledare och det är 

Svensk Travsport som bidrar till arbetet. 

Travskolan på Halmstadstravet ingår också i 

projektet. Du kan läsa mer om detta på Skara 

Hästlands hemsida. 

 Där kan du också läsa mer om det populära 

vetenskapscaféet med hästforum som 

genomfördes under Smedjeveckan. 

På ridskolan Skålltorp börjar de nya byggnaderna 

nu resa sig. På Skaraortens Ryttarförenings 

hemsida kan du se en film med de tre senaste 

månadernas arbete på 1 min och 55 sek!  

Ny sluttid för bygget är februari. 

Onsdag 15 november blir det en partnerkväll kl 

18.30 på Skålltorp, för nuvarande och blivande 

samarbetspartners. Välkommen dit! 

Vid Skarahästivalen i september var det 69 

besökare som fyllde i en utvärdering, och den har styrelsen i Skara Hästland nu gått igenom. 

Uppvisningar, program, mat och fika fick bra betyg. Tobbe Larsson var den främsta 

anledningen till att besökarna kom, och på frågan om de ville besöka Hästivalen igen svarade 

58 procent ja, 42 procent vet ej. Ingen svarade nej. 

Styrelsen i Skara Hästland kommer att ta upp framtida upplägg av Hästivalen vid ett möte 
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senare i höst. Det handlar bland annat om att hitta en form för att evenemanget ska bli 

ekonomiskt bärkraftigt. 

På hemsidan www.skarahastland.se lägger vi 

löpande ut nyheter om vad som är på gång.  

Kom gärna med tips till kalendern, så att vi kan 

berätta vad som händer i vårt område. 

 

 

 

Välkommen att höra av dig med tankar, frågor och förslag, till mig eller någon i styrelsen. 

Styrelsen i Skara Hästland 

genom 

Anna Nyberg, kommunikatör 

070-663 13 33 

anna.nyberg@skarahastland.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste nytt, kontaktuppgifter 

 till styrelsen och en lista 

 på medlemmar hittar du på 

hemsidan 

www.skarahastland.se 
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