
Stallmöte 2013-01-24. 

 Läget i stallet: Vi har i princip fullt i stallet nu. Men Carins islänningar ska 

ut på lösdrift så fort som möjligt och då blir den ena av de boxarna lediga 

och den andra ska Tove och Ruffy ha när hon kommer hem från Småland. 

Den boxen som är tom just nu är uppbokad av Maria med stoet Mehja 

som kommer om c:a 3 veckor.  

 Ekonomi. Då stallets ekonomi inte går att få ihop så närmar vi oss en 

hyreshöjning. Hästar och Ponnys höjs från den 1/6 med 100:- per månad. 

Dock kommer det under sommaren finnas flera nivåer av service, så 

prishöjningen kommer för de flesta inte kännas av förrän den 1/9. Mer 

om sommarplanerna på nästa stallmöte, så fundera gärna tills dess om 

just din häst behov på sommaren. Hyreshöjning i lösdriften sker fr.o.m. 1 

september på 50:- per häst/ mån. 

  Rutiner vid torvhantering: Alla extrabalar samt om ni inte behöver torv 

någon vecka ska skrivas in i torvboken. I slutet av varje månad är det 

hästägarens ansvar att justera plus och minus i samband med att 

stallhyran betalas in. Vi delar ut torven på måndagar och då märker vi 

alla balar med hästens namn och veckonummer. Vill man ta nästa veckas 

bal i förväg, är det ok, men ta bara av den torv som finns i 

foderkammaren (gäller vintertid) sedan ska det kryssas i på en lapp där 

hästarnas namn och veckonummer står, den hänger också vid torven i 

foderkammaren. Märk sedan balen med hästnamn och vecka. Vi kollar 

sedan där innan ny torv delas ut.  

 Var rädda om våra gemensamma saker och utrymmen: Det går sönder 

mycket saker hela tiden och det skapar irritation och kostar pengar! Vi 

diskuterade IKEA kassarna, det har fyllts på med 20 st. efter september 

månad + att många har donerat egna kassar till stallet. Problemet här är 

inte i första hand pengar, utan att det tar tid och är krångligt att åka och 

köpa nya. Är man på IKEA köp gärna typ 10 st. på separat kvitto, så 

betalar Lena dessa. Vi diskuterade även personliga kassar, men vi som 

fodrar mycket vill inte ha det så. Däremot är det helt ok med andra typer 

av mjuka personliga kassar tydligt märkta med hästnamn och mål. Se 

gärna på de som Magnolia har. Var försiktiga med skottkärrorna! Spola ej 

ner pappershanddukar i toaletten, stoppet tog många timmar att laga 

förra veckan. Diska alltid efter dig i köket. Vik ihop kartonger, eller ta 



med dessa till en pappersåtervinning. Vi har svårt att få soptunnorna att 

räcka till och större kärl eller oftare hämtning kostar mer pengar. Vi ska 

prova att ha torky papper i köket, men slösa inte med detta. I stallet är 

det bäst med vanliga personliga handdukar som hänger på hästens box. 

Om någon häst drar sönder linorna, laga dessa direkt själv eller säg till 

om man inte kan laga dem. Sopa alltid stallgången efter din häst, innan 

ridning! Sätt inte kalken i haven! Rensa saker på boxdörrarna, ha bara ett 

täcke framme i taget om möjligt! Inga ryktväskor, benskydd mm. på 

boxarna, det underlättar när man ska fodra och minskar dessutom 

skaderisken.  Täcken ska tas ner när de är torra från täckes hängarna i 

sadelkammaren. Kom ihåg att knäppa upp spännena när det hängs på 

boxdörren för användning. Håll stalldörrarna stängda, speciellt viktigt vid 

kallt väder! 

 Extratjänster, får endast beställas genom Lena! Framförhållning ökar 

chansen att vi ska hinna utföra dessa. 

 Katterna: Stäng boxdörrarna, så vi slipper bajs och kiss. Glöm inte att ge 

dem mat och vatten på helgerna när ni har er helgdagsfodring! Se alltid 

till att det inte är någon katt instängd i foderkammare, sadelkammare 

eller köket när vi går hem för kvällen. Katterna får vara i stallet eller 

utomhus.  

 Morgon/ Lunchfodring på helger: Vi gör en förändring av 

fodringsrutinen mellan lösdriften och den som har helgfodringen. 

Helgfodraren morgonfodrar i lösdriften, färdiga kassar står i 

foderkammaren. Lösdriftsfolket lunchar sedan alla hästar som ska ha 

lunch i stallet. Då slippen lösdriftsfolket vara här tidigt på morgonen och 

den som har dagen har chansen att ta igen sig några timmar mitt på 

dagen. Win, win situation för alla! Detta börjar gälla du direkt!  

 Foder: Öppna ej balar, eller ta inte ner hö utan tillstånd av Lena eller 

Janne. Är vi inte på plats ring oss! Monika, Marina, Classe och Ann-Marie 

har tillstånd att ta ner hö och öppna balar, är det kris så hör med dem. 

 Tack för ett bra möte! 

 

 

 


