
 

Rävlanda den 20 mars 2021 
 

 

Hej 
Måste bara besvara alla dessa ordföranden och i synnerligen den nuvarande. 
 
Jag är en av dessa personer som tillhör styrelsen i Åbys hästägarförening som ni beskyller för 
att fiska röster genom nya sällskaps medlemmar. Jag är även medlem i Åby Travsällskap 
samt frivillig sponsor till Åbytravets verksamhet. Dom 3 st jag ”fiskat” är min kollega Johan 
Lundkvist som är B-tränare med körlicens på Åby med 2 st hästar och delägare på ytterligare 
6 hästar ihop med mig. Den andra är Kicki Olsson uppfödare sen lång tid tillbaka och fru till 
Mats Olsson (Åby tränare) och en av dom kändaste familjerna på Åby (mina ord) och den 
tredje är Henning Martinsen som ihop med sin fru driver Sandsjöns uppfödning. 
 
Vad i detta fiskande anser du/ni tidigare ordföranden är fel?  

Är det inte just sådana här människor vi vill ska vara med i vårt sällskap och tycka till med sin 
erfarenhet och satsning i travet? 
 
Sedan påhoppen på vår ordförande Tony Löfqvist som vi hästägare lobbat in i sällskapet då 
vi tycker det är självklart att vår Ordförande ska vara med där och föra våran talan. 
 
Vad trodde ni när han valdes in?  

Att han skulle sitta tyst och nicka med. Nickedockor finns det redan gott om inom travet 
(min åsikt). 
 
Mer påläst om svensk travsport än Tony Löfqvist får man leta efter. 
 
Att sen hota med polisanmälning för förtal när man köpt mark på Åbys gamla stallbacke och 
byggt 148 lägenheter! 
 
Hade jag själv valt att göra detta känsliga val så hade jag i stället varit noga med att förklara 
valet av just denna mark (av all mark i Mölndal/Gbg) och förklarat varför just jag fick 
möjligheten till denna. Det är så man tar död på ryktesspridningen som säkert varit under 
många år och har inte skapats av Åby hästägarförening. 
 
Ta chansen och ta död på ryktet nu i stället, när du ändå tar upp detta, så känns det nog 
tryggare med pågående och framtida försäljningar. 
 
Ta gärna tillfället i akt och förklara hur du fick konsultuppdraget för ÅTS att försälja marken 
ifrån början, 2004, och hur du sålt den till de du sen köper tillbaka den ifrån. Nämn gärna hur 
mycket ersättningen varit under åren från ÅTS för detta arbete. 
 



Som medlem undrar man över detta i och med bild i Travronden från 2005 där du står med 
dåvarande ordförande och Åbys VD. Det förmodas av många aktiva att dina kunskaper 
behövdes för detta försäljningsuppdrag pga att VDs ej var tillräckliga vid denna tidpunkt. 
 
Att sen säga att det är högt i tak och att man inte vill ge sig in i politiska diskussioner känns 
bara larvigt. Hur menar du att förtroendet för Åby ska stärkas genom att du ger dig på 
Hästägarföreningen. Tro det eller ej, men det finns faktiskt en hel mängd hästägare 
engagerade i denna.  

 
Jag är själv uppfödare och ägare av flertalet tävlingshästar så hoppas det är okej att tycka till 
och att ”back to basic” landar i prispengar värdiga Sveriges näst största bana. 
 
Kan även påpeka att jag lade motion om ej ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019, vilken jag 
tog tillbaka när Åbys dåvarande ordförande samt vice ordförande lovade mer öppenhet i det 
öppna sällskap vi har och ska ha. 
 
 
Mvh  

Benny Björkman 
Hästägare och medlem i Åby Travsällskap 

 


