Åbytravets utveckling fortsätter!
I april lagom till Olympiatravet kommer nya Åby Arena att invigas. Då kommer hotellet, den nya
entrén, mässan, Friskis & Svettis, den nya läktaren, konferenslokaler och våra salonger att stå helt
klara för att välkomna befintliga och nya gäster.
Åbytravets överenskommelse med hotell och mässa är att Lyon skall vara vår nya huvudrestaurang
som skall vara öppen för frukost, lunch och a la carte på kvällen. Men det kommer också
fortsättningsvis vara hjärtat vid våra travtävlingar.
För att kunna möta den nya efterfrågan och utveckla restaurangprodukten, nu när Åby själva tar över
ansvaret av driften så behöver vi renovera Lyon under perioden 16 dec – 10 april och A-hallen 21 dec
– 10 april.
De alternativ som kommer att finnas under perioden är:
1. En del av Pegasus kommer att iordningsställas.
2. Totohallen på mingelterassen kommer att inredas med storbildsskärm och sköna möbler.
Detta kommer att pågå under perioden 16 dec till första veckan i april. Detta är ett måste för att få
fortsätta vår verksamhet i Lyon (underhållsbehovet har funnits länge). Vi håller på att förbereda
alternativa lokaler och platser under denna period, så att alla trogna travvänner har samma service
och möjligheter till att följa våra tävlingar och även för spelet. Se nedan.
A-hallen med Goopsalen kommer också att behövas fräschas upp. Vår plan är att öppna upp lokalen
så den blir mer flexibel och vår målsättning är att någon gång under 2019 öppna upp så att det visas
trav i princip varje dag, någonstans från världens hörn, tillsammans med något gott att äta och
dricka.
Ansvarig projektledare för ombyggnaden är Pierre Fredriksson, Åby, 0763-209390,
pierre.fredriksson@aby.travsport.se
Vi hoppas på förståelse och tålamod för att det skall bli bättre, även om det innebär ett visst stök
under tiden. Välkomna till oss med dina synpunkter, tankar och idéer
OBS! Lyon är stängd för renovering under perioden 16 dec – 10 april och A-hallen är stängd för
renovering under perioden 21 dec – 10 april.
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