
Stallmöte 2014-02-19. 

 Läget i stallet: Vi presenterade oss och våra hästar. Extra välkomna till 

Pernilla med Ringo, Jessica med Imber och Maria med Simon. Både 

stallet och lösdrifterna är helt fulla nu. Extra viktigt att ta hänsyn och inte 

breda ur sig i foder- och sadelkammare. Låna inte heller någons box utan 

lov och glöm inte att mocka sjukhagarna efter er. 

 Påsk och storhelgsschema: Vi försökte att på frivilligbasis fylla upp 

vårens storhelgpass. Det gick ganska bra, men det fattas fortfarande en 

del. Eftersom de också fattades en hel del hästägare på mötet, ger vi er 

nu chansen att ta ert ansvar och göra schemat komplett. Gå in i 

klubbrummet och ta ett pass, schemat står på whiteboarden. 

 Rutiner och regler: Vid kvällsfodringarna måste man kontrollera att alla 

kontakter till vattenkokarna är utdragna. Bäst är det om man ALLTID drar 

ut kontakterna när man är klar. Sätt alltid fast grimskaften på grimman 

och häng dem sedan på rätt hästs box. Underlättar jättemycket vid 

uttag! Spolspiltan måste sopas ur från lera och hår när man använt den. 

Grovborsta gärna av leriga hästar först (gärna utomhus), kratsa hovarna 

innan. Det är förbjudet att skölja ut foder i spolspiltan och i stallet hoar! 

 Köket: Diska alltid efter dig! Speciellt efter helgerna är det ofta grisigt på 

diskbänk och köksbord.  Hjälp oss att minska avfallet genom att kasta 

större saker hemma, t.ex. om man köpt nytt täcke, släng inte fodralet i 

stallets sopkorg. 

 Ridbanan: Mocka alltid efter du ridit på banan. Om korgen för hästbajs 

är full, lägg det bredvid så får vi ändå lättare att ta upp det sen. Man får 

gärna hjälpa oss att tömma korgen emellanåt. 

 Hagförändringar och vatten i hagarna: Fanny,Flisan och Finezze går ut i 

stora stohagen lördagen den 1/3. Samma dag kommer Linneas två sista 

shettisar till gården. Lilla lösdriften får då tillbaks hela sin hage att 

disponera och dela precis som ni vill och har behov för. Vi tackar för 

långlånet! Vattensystemet i hagarna kommer sättas igång vecka 11 om 

det milda vädret håller i sig. Naturligtvis får man gärna hagvis ge sina 

hästar vatten redan nu, genom att bära ut vatten i hinkar och kannor. 

Tyvärr finns ingen möjlighet för oss att hinna med det under arbetstid. 



 Täcken: Nu när vi haft riktigt blött väder någon period, är det extra 

viktigt att alltid se till att det finns torrt täcke på hästens box. Kan man 

inte byta täcke efter intag, får man gärna ha ett extra täcke på boxen. Vi 

sätter inte på genomblöta täcken på morgonen, då får hästen gå utan! 

Häng upp de blöta täckena i sadelkammaren, lika viktigt är det att ta ner 

era torra täcken, för blir det för trångt är det svårare att få dem torra. 

 Ekonomi. Vi har undersökt möjligheten att bygga ridhus på gården. 

Tyvärr faller det på att företaget (Gärtuna stall och Fritidscenter) inte 

visar vinst och då blir det omöjligt för oss att ta banklån. En ekonomisk 

sammanställning av en genomsnittlig månads in- och utgifter delades ut, 

om ni inte var närvarande, säg till om ni vill ha ett ex. Vi kan konstatera 

att vi borde kunna minska många utgifter, bara genom att alla är lite mer 

noggranna. Var rädda om våra gemensamma saker, t.ex. skottkärrorna, 

greparna, sopborstar m.m. Slösa inte på pappershanddukar, tvål, 

rengöringsmedel, städartiklar mm. Stäng dörrar och släck lampor, elen är 

en av våra största poster! Slösa inte på silaget, hö får bara tas till de 

hästar som har tillstånd. Anlita gärna våra extratjänster, oftast har vi tid 

men chansen ökar om man har lite framförhållning. Marinas lön är ju 

konstant och hon har inte fullt upp alla dagar. Troligtvis kommer en 

justering av stallhyrorna i september, men nivåerna är inte bestämda, vi 

återkommer om detta på nästa möte.  

 Tack för ett bra möte! 

 

 

 


