
Protokoll Axevalla bankommittémöte 20-02-26 

Närvarande: Roger Moström, Lars Ågren, Bo Larsson, Fredrik Berg, Rikard Ivarsson, Jan Söderkvist, 

Kent Jung. 

 

- Genomgång av föregående protokoll. 

o Vagnparken på stallbacken. Förbättra möjligheten att låsa fast vagnar – har inte varit 

prioriterat men punkten står kvar – Kent. – Uppskjutet till våren. 

o Investeringsplan tävlings-  och träningsbanorna – Påbörjad – Roger och Rikard. 

o Nedräkningsklockan på gamla startbilen på provloppsdagar har inte fungerat . – Kent 

pratar med Sture Östman som kör startbilen om en utbildning.  

o Bättre belysning på defileringsvolten – Roger har fått offert, väldigt dyrt. – Under 

arbete (hög prio). Blir aktuellt tidigast till hösten. - Roger 

o Lampan över diskbänken vid tvättboxarna lyser nästan jämnt. Sätta upp ett relä eller 

timer där. – Se över belysningen på hela stallområdet/anläggningen innan hösten.  

o Unghästbanans innerspår är fortsatt väldigt mjuka trots mer material, Per-Arne fick i 

uppgift på att ta in en offert på att dika ur runt banan – GPS kommer till veckan. Då 

kontrolleras diket och få till en bättre profil på hela unghästbanan. 

- Banarbetarna försöker att göra vändplanen mellan rakbanan och djupsandbanan större. 

- Träden i allén på vägen fram till sportkontoret tas ner efter StoChampionatshelgen. 

Plantering av nya träd sker samtidigt. 

- Det har kommit in önskemål om jämnare och mer material på skogsslingan – Banarbetarna 

ska prova att harva lite djupare så det blir mer material att springa på. 

- Parkeringsproblemet på stallbacken är fortsatt ett stort problem under tävlingsdagar 

framför allt mellan de permanenta stallarna 18-22 då de blockerar räddningsväg vid ev. 

olyckor – Sätta upp skyltgar: ”Räddningsväg – Parkering förbjuden”. 

- Önskemål om att sätta upp speglar på strategiska platser runt stallbacken vid döda vinklar – 

Per Arne har fått i uppdrag att se över det.   

 

Nästa bankommittémöte: Ej bestämt. 

 

Vid protokollet 

 

Lars Ågren 


