
Hos Hasse & Carola blir sjuka hästar friska! 
 

Föreningen Frösthults Bygdegård hade årsmöte 6 mars, med  nästan lika många  
deltagare som året innan. Hans Andersson inledde med att tala om sitt och sambon 
Carola Wighs liv med hästar. Det är en fascinerande historia om hur tillfälligheter 
påverkar våra liv och att där många sett olösliga problem har Carola och Hasse sett 
nya affärsmöjligheter, som de kombinerat med sitt stora hästintresse. På två gårdar, 
utefter väg 70 söder om Fjärdhundra, har de byggt upp ett konvalecens-center och 
givit åtskilliga skadade hästar ett bättre liv - bl a Stig H Johansson välkända 
travhästar. Stora investeringar i bl a ett programmerbart gåband och långa grusade 
träningsbanor men framförallt flera års hårt arbete har resulterat i att Hasse ooch 
Carolas kunskap om hästar idag är efterfrågad i en stor del av Sverige. Att 
Distriktsveterinärerna numera har sina lokaler "vägg-i-vägg" är självklart en stor 
fördel. Dessutom har Hasse och Carola ett antal fölmärrar samt egna hästar som 
lyckats riktigt bra på travbanorna. Enda stora orosmolnet just nu är den planerade 
ombygganden av väg 70 där begränsade in-/utfarter kan skapa stora problem för 
verksamhetens transporter.  
 
Efter alla dessa intryck i hästväg följde den traditionsenliga semlan med kaffe och 
kakor, som i sin tur gav deltagerna nya krafter till själva årsstämman. Föreningens 
ordförande Örjan Lansfors ledde även i år mötet och betade energiskt av protokollets 
samtliga 28 punkter. 2010 års verksamhet visade på mycket positivt och en ökning av 
både antalet uthyrningar och medlemmar. Även om några kostnader ökat blev 
resultatet en märkbar vinst vilket även berodde på föreningens egna lyckade 
aktiviteter under året. En hel del pengar behövs 2011 till bl a renoveringen av det 
gamla uthuset samt till underhåll av Bygdegårdens fasad.  
 
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes också i sin helhet, 
förutom att Britt-Marie Pettersson ersatte Martin Larsson som ordinarie ledamot och 
att Tommy Åberg och Lennart Pettersson valdes in som suppleanter. Även 2010 års 
valberedning och revisorer omvaldes.  
 
Verksamhetsplanen för 2011 lovar ett tom mer ambitiöst program än för 2010 och 
Frösthultsbor och alla andra besökare har mycket roligt att se fram mot. Byvandring 
samt pubkvällar under september / oktober är nygamla och populära aktiviteter. Som 
vanligt finns detaljerad informationen både på hemsidan och på de regelbundet 
utdelade flygbladen. 
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