
Stallmöte 2013-04-23. 

 Läget i stallet: Vi har i fortfarande fullt i stallet, ändå är vi inne i en period med 

många förändringar. Sistell och Ginero flyttar ifrån Gärtuna. Dessutom kommer 

Askungen gå ut på lösdrift den 1 maj och Assa har gjort Gná sällskap i andra 

lösdriften, då Stassa måste gå inne med fölis den första tiden. Så idag hälsar vi 

speciellt välkomna till Marie med Aegir som redan har flyttat in och Maz med 

hästen Klara som kommer i början av maj. Hästen Zonette har flyttat tillbaks till 

Gotland och istället kommer Thelma och hennes mamma Lotta skaffa ett nytt 

sto. Susanne som bor i Tornvillan (mamma till Elin som blir fodervärd på Gná) 

har tingat en av boxarna, då hon har hästköp på gång. Ytterligare en familj med 

ett sto kommer troligtvis i början av maj.  

 Sommarplanering. Efter de önskemål som lämnats in på lappar inför dagen 

möte, har ett förslag på fördelning av sommarhagarna gjorts. Vi gick igenom 

förslaget och det kommer sättas upp på stallets anslagstavla. En ny telefonlista 

delades ut, även den kommer att finnas på stallets anslagstavla. De hästar som 

går kvar inne få en hyreshöjning på 100:- från den 1/6. Kvällsfodringar och 

helgfodringar sker kollektivt och görs upp på ett separat möte. För övriga 

kommer höjningen då de går in från betet. Hyreshöjning i lösdriften(den stora) 

sker fr.o.m. 1 september på 50:- per häst/ mån. 

 Ordning och reda och säkerhet: Plocka bort allt onödigt från hästens box! Ha 

endast täcken som används (max 2st) och ev. någon handduk framme. Grimma 

med fastsatt grimskaft ska också hänga framme. Enligt uppgift kommer 

brandmännen bara ta ut de hästar som har grimma med fastsatt grimskaft, om 

det börjar brinna! Ha tydliga och uppdaterade foderkort. Foderhinkar vid 

boxen ska ha lock. Absolut förbjudet att gå med häst under linorna där en 

annan häst står uppbunden! Absolut förbjudet att lämna häst ensam 

uppbunden på stallgången! Ta en kompis till hjälp som ”hästvakt” om du måste 

hämta något. Håll stallgångarna ”hästfria” vid intagstid.  

 Sopor och ordning i köket på helger: Vi är väldigt många som delar på vårt lilla 

kök, så ibland räcker inte soppåsen till på helgerna. Ta då lite eget ansvar och 

töm den när den är full! Var dessutom snälla och diska och torka av bordet 

efter er när ni ätit eller fikat klart.  

 Stallmiljön med hästborstning och sopning: Så här års är hästarna ofta ganska 

leriga och hästarna fäller också ganska mycket. Så för att slippa andas in damm 

och annat ofräsch, så borsta din häst utomhus! Man kan åtminstone 



grovborsta ute, även om man har en besvärlig häst. Tänk på att hästarna bor i 

stallet och dammig miljö kan ge hosthästar. Sopning av stallgången görs 

ordentligt varje morgon, efter det att hästarna tagits ut. När hästarna är inne 

ska man naturligtvis ta upp det som man kratsar ur hovarna och hästbajs osv, 

men undvik att sopa så det dammar runt hästarna. Kom också ihåg att kratsa 

hovarna innan ni spolar benen i spolboxen, för att undvika stopp. Gör alltid 

rent efter dig när du använt spolboxen. Täcken ska tas ner när de är torra från 

täckeshängarna i sadelkammaren. Kom ihåg att knäppa upp spännena när det 

hängs på boxdörren för användning. Håll stalldörrarna stängda så mycket som 

möjligt, snart är knotten och myggen här! 

 Utomhusmiljön, var ska man stå med hästarna?: Det blir lätt trångt vid 

parkeringen och på stallplanen mellan gödselstacken och stallet. Stå inte med 

hästarna uppbundna där, tänk på säkerheten! Uppstigningsrampen ska hållas 

fri för de som behöver använda den. Ett förslag är att göra en 

uppbindningsplats vid gamla kaninburen. Kanske kan några göra det på vårens 

fixardag? Annars så finns det en bra uppbindningsplats på andra sidan att 

stallets kortsida. Bilar får inte parkeras vid ingången till nya lösdriften! 

 Avmaskning: Gemensamt prov ska ta på alla hästar som inte nyligen har gjort 

det. Söndagen den 5 maj och fram till lunchtid på måndagen, ska prov lämnas i 

”hundpåse” märkt med hästens namn och ålder, läggs i kasse under tavlan och 

samma uppgifter ska också fyllas i på en följesedel som ska till SVA, finns också 

vid stallets tavla. Efter lunch åker Lena och lämnar in proverna, alla kostnader 

delas per häst. Fråga om ni undrar något! Glöm inte att hjälpa till och mocka i 

hagarna, så minskar risken för att vi ska ha mycket mask! 

 Ridbanan, hänsyn, bokningar och mockning: Vi har många aktiviteter och 

träningar av olika typer på ridbanan just nu. Alla ska använd träningstavlan för 

att meddela dessa till de andra i stallet. Sedan är bra att läsa där om man vill 

planera sin ridning. Vid privatlektion så skriv upp det på tavlan, men 

naturligtvis får även andra rida på en annan del av banan. Fråga alltid först om 

det går bra att gå in och ta alltid hänsyn om det t.ex. är unghästar eller oroliga 

hästar där inne. Oftast håller man ju inte på så länge, kanske kan man skritta 

fram ute först? Vi ska försöka jobba med att hålla ridbanan i bra skick och 

sladda och harva när det behövs, men Janne ska inte behöva börja med att 

mocka efter hästarna, så ta alltid upp efter er på ridbanan.  

Tack för ett bra möte! 


