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Hej!
Nu har det gått ett tag in på det nya året. Dagarna flyger förbi och anläggningen blir mer
och mer klar för vardag som går. Den 1/7 är tanken att vi skall få flytta in på
anläggningen och börja förbereda den med allt vad det innebär. Just nu är vi i en fas då
vi håller på att rekrytera personal samt hästar till hösten. Vår ambition är att ni så fort
något är klart skall få information om både hästar och personal.
Haga Stall & Omsorg AB (HSOAB)
Inom HSOAB arbetar vi på med driftsfrågor, strategiska frågor samt mycket annat
mellan himmel och jord. Idag har vi gjort klart att vi skall ha förste ridlärare vid
anläggningen som kommer få ett fördjupat ansvar för sin disciplin. Genom detta sätt att
arbeta hoppas vi att kunna hålla en hög kvalitet på undervisningen samt att hästar och
personal hela tiden kan utvecklas och bli bättre.
Hästar
Jag har varit och titta på ca 40 hästar och jag hoppas att affären skall gå i lås. Så fort
det är klart kommer vi att börja presentera hästar för er.
Anmälan
Det har kommit in flera anmälningar än vad jag räknat med vilket är fantastisk roligt och
nu börjar mitt stora puzzel att få ihop alla grupper på bra dagar och tider samt med de
vänner ni önskar att fortsätta med.
Jag kommer förhoppningsvis vara klar med detta i mitten på april och min tanke är då
att ni alla skall få ett samtal eller mail med förslag på dag och tid. Medans jag har
puzzlet att lägga så önskar jag att ni följer länken nedan för att registrera er i Horse
Manager (HM) vårat dataprogram. Genom HM kommer ni att kunna se era grupper,
fakturor göra avbokningar samt boka igenridning. När ni skall registrera er så måste det
vara målsman för barn under 18 år eftersom HM sköter fakturor samt andra köp. Den
som skall äga kontot registrerar sig och sedan lägger ni till era familjemedlemmar under
fliken familj. Jag hoppas att detta program skall göra det lättare för er att få information,
kunna se information samt sköta era fakturor.
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https://horsemanager.se/pupils/sign_in?farm_id=405
Hemsida
I samband med att ni får detta mail har våran hemsida kommit igång. Mycket av den
informationen som finns där har ni fått i mailen samt på FB men titta gärna in där med.
Är det så att ni saknar någon information hör gärna av er till mig så försöker jag fylla på
allt eftersom. För er som missat vår FB sida har ni länken nedan.
http://www.hsoab.se/
https://www.facebook.com/smedstadridsportcenter/
Avslutning
Som alltid, har ni några frågor eller funderingar hör gärna av er annars hörs vi när jag
har nya nyheter att komma med. Nedan kommer våra värdeord för anläggningen.

Samarbeta, Ansvar, Respekt och Glädje!

Tills vi hörs njut av snödroppar och den sköna solen som börjar titta fram, Ulrika

