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Hästkortege genom Karlshamn inleder
Hästmässa

Om exakt en vecka går Blekinges första Hästmässa av stapeln i Karlshamn.
Den inleds med en hästkortege från Stortorget i Karlshamn med
landshövding och kommunalråd i droska, eskorterade av ridande poliser.

Blekinge ska bli ett föregångslän när det gäller hästnäringen. Som landets
näst hästtäta län sett till invånarantalet ska näringen utvecklas och blomstra
med fler entreprenörer i branschen. Det är förhoppningen bland de
inblandade arrangörer som sista helgen i maj står bakom Hästmässan i
Karlshamn. Under fredagen den 29 maj inleds den två dagar långa mässan



klockan 15.00 med en hästkortege från Stortorget i centrum till Jannebergs
ridhus några kilometer bort. Landshövding Berit Andnor Bylund och
Karlshamns kommunalråd Per-Ola Mattsson färdas med häst och vagn för att
inviga mässan 45 minuter senare.

– De eskorteras av fyra ridande poliser från Malmö genom Drottninggatan
och vidare ut på Sölvesborgsvägen mot Asarum. Vi kommer att ha folk som
går bakom och tar hand om eventuell spillning, säger Marianne Westerberg,
landsbygdsutvecklare, Karlshamns kommun.

Kortegen som fått polistillstånd kommer att störa trafiken en kort tid under
fredagsförmiddagen.

– Vi hoppas att bilisterna har förståelse för att kortegen kommer att sakta ner
och i viss mån störa trafiken under fredagseftermiddagen, och kan man välja
en annan väg så bör man göra det, säger Marianne Westerberg.

Väl framme vid ridhuset kommer poliserna efter invigningen att visa hur de
arbetar med sina hästar.

– Det är första gången på väldigt länge som vi i Blekinge får chansen att se
detta, säger Marianne.

Förutom kändisar i hästvärlden som visar upp sina och sina hästars
färdigheter och samtalar med besökarna så finns det även lite andra inslag
som kan locka. Bland annat kommer en av landets äldsta hästar – jubilaren
Corinth, som kom till Karlshamns ridklubb som femåring men som i år fyller
40 år – att visas upp och finnas att klappa.

– Det finns aktiviteter och programpunkter för stora och små, nybörjare och
professionella under hästmässans två dagar, säger Maria Hjelm Nilsson,
projektledare ”Hästnäringen i Blekinge Län”, som hoppas på besökare från
både när och fjärran.

Se hela det späckade och spännandeprogrammet under Hästmässan den 29
och 30 maj på Blekinge hästmässas webbsida  . 

Läs också artikeln "Hästmässa sätter Karlshamn på kartan" på Karlshamns
kommuns webbsida.

http://www.hnib.se/program/
http://www.hnib.se/program/
http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Verka/Nyheter/Hastmassa-satter-Karlshamn-pa-kartan/


Kontakt: Maria Hjelm Nilsson, projektledare ”Hästnäringen i Blekinge Län”,
0733 - 57 63 07 eller Marianne Westerberg, landsbygdsutvecklare,
Karlshamns kommun, 0733-57 63 09.

Mässan, som är en del i att stärka och utveckla hästnäringen i Blekinge,
genomförs inom projektet Hästnäringen i Blekinge där Karlshamns kommun
är projektägare och Region Blekinge är huvudfinansiär. Övriga finansiärer är
alla Blekinges kommuner, Coompanion, Nyföretagarcentrum, Sparbanken i
Karlshamns näringslivsstiftelse och Sparbanken i Åryds
sparbanksslivsstiftelse.

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till
50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det
lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.
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