Equestrian is our passion

Välkommen till Skönabäck Sweden!
Vackert beläget i natursköna grönområden i Skurups kommun, ligger Skönabäck. En anläggning som
består av många vackra byggnader med anor från tidigt 1800-tal.
På Skönabäck Sweden bedrivs verksamhet inom flera olika områden, med huvudfokus på hästar, bland
annat träning, tävling och rehabilitering. Det läggs stor vikt vid att utveckla och förädla dessa områden
till gagn för kunder, medarbetare, samhälle och ägare. Allt i strävan mot att bli Sydsveriges modernaste
och bästa hästcenter.
Utöver verksamhetsområdena inom hästsport och hästrehab erbjuds bostäder och hästboxar för uthyrning. Det bedrivs växtodling på totalt 320 hektar åkermark med en modern spannmålsanläggning, som
sedan 2016 är externt utarrenderad. Här finns även 80 hektar skog som inkluderar Borgasjön och ett
fantastiskt naturskyddsområde, där det bland annat bedrivs jakt.
Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida, någon av våra sociala medier, eller varför inte kontakta oss
direkt? Oavsett vad är ni alltid välkomna till Skönabäck Sweden!

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i
sökfältet och ladda ner appen till din smartphone eller
surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna med GoZeeikonen.

360º
panorama

Fotogalleri

Cinemagrafi

Webbikon

Snap
video

www.ksmaskiner.se

Se och hör mer om oss i vår film!
Besök vår Youtubekanal för mer rörligt material om Skönabäck!

DIN BLOMSTERBUTIK
FÖR ALLA TILLFÄLLEN
Korrehusgatan 1, 274 30 Skurup
0411-454 90 • butik@gardeco.nu

Vi tar hand om din häst
– oavsett behov
På Skönabäck bedrivs ett av södra Sveriges största rehabcenter för hästar av kunnig, erfaren och professionell personal. Allt för att du och din häst ska få bästa möjliga service och omvårdnad – oavsett ras,
disciplin eller behov. Det spelar ingen roll om du har en tävlingshäst eller en hobbyhäst. Alla är lika
välkomna.

Skaderehabilitering eller kompletterande träning
Vårt rehabcenter är utrustat med såväl Therapeutic SPA, skritt- och vattenband, vibrationsgolv som solarium. Vi samarbetar också med en mängd specialister, ständigt med målsättningen att korta ned rehabiliteringstiden så att din häst snabbare kan komma igång med träning och tävling.
De behandlingsformer vi erbjuder här på HästRehab fungerar utöver skaderehabilitering även utmärkt
som kompletterande träning för din häst.

Tillfällig uppstallning på Skönabäck
Vi erbjuder även temporär uppstallning, veckovis eller månadsvis på Skönabäck HästRehab. Vilket kan
passa bra om du exempelvis skall resa bort. Vi erbjuder också enskilda behandlingar med så kallat klippkort.

Jag kan varmt rekommendera Skönabäcks HästRehab. Här erbjuds bland
annat vattenbandsträning som minskar belastningen på senor, ligament,
ben och leder. Samtidigt förbättras styrka och rörlighet i ryggen.
Nathalie Purgleitner, leg.vet. Hästveterinär Skåne

Olika behandlingsformer på
vårt HästRehab
Vattenband
Vattenbandsträning är en unik rörelseträning som ger ökad balans och uppbyggnad av
hästens muskulatur, där hästen arbetar i vatten för minsta möjliga belastning.

Skrittband
Skrittbandet ger möjlighet att träna hästen utan ryttare och under kontrollerade former.
Justering av hastighet och lutning anpassas efter den träningsdos hästen är i behov av.

Therapeutic Spa

Se dig omkring på vårt HästRehab!

Dokumenterad effekt på vanligt förekommande skador på hästens underben.

Vibrationsgolv
Vibrationen ger massage till hela kroppen vilket aktiverar muskelfibrerna, ökar blodcirkulationen och rensar bort slaggprodukter.

Personalen är mycket proffsig och mina hästar har höjt sin
kapacitet avsevärt sedan vi började använda HästRehab.
Det är ett fantastiskt komplement till den vanliga träningen.

Solarium

Conrad Lugauer, travtränare

Infraröda strålar eller värme ökar blodcirkulationen vilket bidrar till snabbare återhämtning och ökat välbefinnande hos hästen.
Läs mer om de olika behandlingarna på vår hemsida.
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Modern hästsportanläggning, goda
träningsmöjligheter och
förstklassiga tävlingar
Vår hästsportanläggning erbjuder ett isolerat ridhus med utebana i anslutning, båda med högklassigt
fibersandunderlag. Dessutom finns ytterligare en ridbana på anläggningen med OTTO-ReiTex-underlag. Allt för bästa tränings- och tävlingsmöjligheter inom hopp och dressyr. Utöver detta är träningsmöjligheterna för travhästar optimala med högklassig rakbana och djupsandbana. Du hittar även härliga
rid- och körslingor på Skönabäck.
Skönabäck Sweden är också känt för förstklassiga och mycket uppskattade hopp- & dressyrtävlingar och
bjuder gärna in till intressanta clinics, kurser, events, temadagar och kunskapskvällar.

Uthyrning av hästboxar
Vår anläggning erbjuder även drygt 70 hästboxar varav fem uteboxar och ca 70 hagar. Boxplats inkluderar halm, hösilage, hage, anläggningsservice och nyttjande av träningsbanor. Skötsel av häst ingår ej och
Skönabäck hyr huvudsakligen ut till professionella verksamheter.

På Skönabäck har jag alla möjligheter att kunna träna och utveckla
mina hästar. Bra underlag på ridbanorna, HästRehab, fina skogsslingor
samt välarrangerade, årliga tävlingar.
Lisa Svedberg, unghästutbildare

En personlig och lokal bank
Vi finns nära dig i din vardag. Du väljer själv om du vill besöka oss på bankkontoret, i mobilen eller via datorn.
Ystad, Tomelilla, Skurup 0411-647 30 handelsbanken.se/ystad

Bo i en rofylld och avkopplande miljö
Naturskönt beläget på Romeleåsens södra sluttningar, med goda pendlingsavstånd till regionens större städer är Skönabäck en plats för avkoppling i härlig natur.
Hos oss finns idag elva hus och lägenheter för uthyrning. Den höga standard och den fantastiska miljön gör dem attraktiva och omtyckta att bo i.
Hjärtligt välkomna att kontakta oss för mer information om våra bostäder och lokaler!

ALL RÅDGIVNING PÅ ETT STÄLLE
Med 75 000 kunder är LRF Konsult Sveriges största rådgivare inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.
Med våra tjänster får du anpassad hjälp, som passar ditt företags behov i kombination med tryggheten av en personlig rådgivare.
lrfkonsult.se/ystad – 0411-646 20 • lrfkonsult.se/skurup – 0411-455 30
lrfkonsult.se/sjobo – 0411-287 50 • lrfkonsult.se/malmo – 040-10 52 00

Skönabäck 122
274 91 Skurup
0411 – 472 20
info@skonaback.se
www.skonaback.se
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Skönabäck HästRehab
0770 – 175 311
rehab@skonaback.se
www.hastrehabskonaback.se

VI BYGGER EN
BÄTTRE OMVÄRLD
www.karatenbygg.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 16499 • www.jssverige.se
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