
Stallmöte 2012-25-10. 

 Läget i stallet och nya hästar: Sofie med Metallica flyttar in i mitten av november. 

Metallica är ett SWB sto född -09 som väntar föl i maj.  Mycket välkomna! Vi har nu 

en stallplats ledig eftersom Toves båda hästar har flyttat. 

 

 Fördelning hagar och fodring i hagarna: Alla verkar nöjda med fördelningen som den 

ser ut idag. De 2 stora valackhagar och den stora stohagen, samt lösdriften får fri 

tillgång inom närmste dagarna. Vi kommer lunchfodra i de andra hagarna, säg till när 

ni vill att vi ska börja? Ev. kommer någon form av slowfeeding anordnas i stohagen 

med Frisbee, Sistell, Assa och Zonett, vi får se hur det kan ordnas i så fall. Krokar för 

lunchfodringspåsar kommer sättas upp på väggen i telefonhörnan, så kan krokarna 

märkas med namn eller hage så det blir enklare och tydligare för den som ska fodra. 

Påsarna ska packas av hästägarna själva.  

 

 Säkerhet i stallet: Vi måste hjälpas åt att förebygga olyckor! Ofta är det stökigt och 

mycket folk runt intaget. Stå därför inte i gången då, om du har en häst med box. 

Utehästarna får stå i gången men välj den plats där ni är minst i vägen t.ex. 

spolspiltan eller i ”hålet” vid foderkammaren. Förövrigt gäller alltid att man inte får 

lämna sin häst utan uppsikt i gången och att man måste ta bort linan helt (inte bara 

lyfta på den) och flytta hästen åt sidan om någon annan häst ska passera. Ställ alltid 

hästarna med huvudena mot dörrarna och gärna så långt in i gången som möjligt. Var 

extra försiktig när unghästarna står på gången! Spring eller skrik inte i stallet! De 

vuxna ansvarar för sina barn. Plocka bort allt onödigt på boxdörrarna, så ingen häst 

eller människa fastnar och gör illa sig. Ha alltid lock på foderhinkar som står i gången. 

Se alltid till att dörren till foderkammaren är stängd när siste man lämnar stallet. Var 

noga med att dra ut elsladdarna. När man har sin helfodring så undvik att utföra den 

ensam! Är man ensam och inte vet vem man kan dela fodring med, så säg till Lena så 

ska vi föröka para ihop er. Tänk även på att det finns flera i stallet som gärna hjälper 

till med fodringar mot en liten slant! 

 

 Trivselregler i stallet: Diska alltid efter dig! Plocka undan dina saker både i stallet i 

köket och i sadel- och foderkammare. Kopparna i köket ska inte användas till att ta 

diskmedel till spolspiltan med. Diskmedlet är till för att diska med och hästschampo 

får man köpa själv. Benskydd, reflexer osv. ska rengöras i spolspiltan och inte i 

diskhon med diskborsten. Bettet får sköljas i köket men använd ej diskborste, 

wettexduk eller handduk till detta. Ta ner dina torra täcken! Vi ska dela upp täckes 

hängarna så en del blir för de som vill torka sina täcken med utsidan in och en del för 

de som vill ha utsidan ut. Sopa alltid innan ridning efter din häst!          



 

 Ridbanan: Nu har vi kostat på den med ny Paddex. Lite mer jobb med harvning och 

sladdning återstår men vi har som vanligt haft problem med allt för mycket regn, 

men det är svårt att rå över. Men vad vi blir ledsna över är att ridbanan inte mockas! 

Dels för att Paddexen blir sämre när hästbajsen blandas ner i den, dels för att vi inte 

vill mocka efter er, om banan ska underhållas. Hjälps åt att påminna varandra! 

 

 Fodringar/ fodringsschema: Vi pratade om vikten att skriva tydligt på foderkortet. 

Det är lika viktigt att den som fodrar läser noga på foderkortet. Har man hink ska det 

inte stå på foderkortet vad som är i hinken, den informationen kan istället ha i t.ex. 

foderkammaren eller i sitt skåp. Däremot kan man ha hink + kraft eller + havre. Alla 

mineraler ska ges på morgonen så vi slipper släpa runt på dessa på de övriga målen. 

Ha noga koll på när du har dina fodringspass. Kvällsfodringsskylten flyttas vidare till 

nästa box varje kväll. Önskemål om ett speciellt storhelgsschema, då det rullande 

helgschemat slumpat sig så att ungefär samma hästar/ boxar råkade få flera 

storhelger. Vi beslutade att prova att första ta bort de som har haft mest, därefter 

göra ett nytt schema där dagen är ett pass och kvällen ett pass rullande på 

storhelgerna. Ett sådant förslag finns nu uppsatt i stallet. Titta och skriv om ni kan de 

förslagna helgerna. Om inte så får vi försöka lösa det från fall till fall. Frivilliga som vill 

ta storhelgspass mottages med tacksamhet men kommer inte ge någon extra 

ersättning i form av färre andra pass. 

 

 Extratjänster: Alla extra tjänster ska beställas genom Lena under dagtid. Det är 

naturligtvis helt ok att fråga om detta, men pris och om vi har tid måste vi själva 

avgöra. Marina är ju på dagarna anställd av stallet och Lena är hennes arbetsledare 

och bestämmer vad hon ska göra på sin arbetsdag. På kvällar och helger får man 

gärna fråga Marina direkt.  

 

 Skottkärror: Klagomål över att de är så trasiga. Vi kommer investera i fler och även 

föröka med nya modeller, helst lätta i plast. Men samtidigt måste vi hjälpas åt att 

vara rädda om våra gemensamma saker. Det finns igen ”kassa” för sådana utgifter, så 

ju mer vi kan hålla ner stallets utgifter, ju bättre är det för oss alla.  

 

 Sadelhängare: Flera är trasiga och en del är borta. Vi kommer att byta ut och laga, 

men kom ihåg att fälla ner den så hästar inte fastnar i dem, så de går sönder. 

Förövrigt gäller samma som med skottkärrorna. 

 Vi tackar för ett bra möte och påminner om stallets hemsida: 

WWW.gartunastall.com  

http://www.gartunastall.com/

