Stallmöte 2014-04-10.
 Läget i stallet: Ingen presentationsrunda, då ingen ny har kommit in i gänget sedan
sist. Både stallet och lösdrifterna är helt fulla.
 Hyreshöjning: Vi höjer hyrorna med start den 1 juni för de hästar som inte går på
sommarbete. När man kommer in från betet slår hyreshöjningen igenom. 1/9 höjer
vi även för alla lösdriftshästar. Priser enligt följande:
Storhäst på box
3.500:-/mån
Ponny på box
3.200:-/mån
Islandshäststonas lösdrift
900:-/mån
Småhästarnas lösdrift
700:-/mån
Sommarbete stor häst
2.800:-/mån
Sommarbete ponny
2.500:-/mån
 Sommarbetet: Alla planeringslappar är inte inne ännu, men som det ser ut
kommer som om alla hästar vara ute i juli, enligt vårt önskemål. I början av
sommaren kommer c:a 6 hästar stå inne och ungefär samma antal går in i mitten
av augusti. En sammanställning kommer så snart som möjligt. Vi kommer starta
med två valackflockar innan vi flyttar dem till Skärfsta, prel. sista dagen på
midsommarhelgen.
 Viktiga datum: Förutom klubbens alla aktiviteter, så har vi planerat Valborgs eld
med möjlighet till grillning i Tornvillahagen tillsammans med Sussie och Håkan i
Tornvillan. Alla är välkomna och mer info kommer! Söndagen den 4/5- måndagen
5/5 fram till lunch ska avmaskningsprov göras på alla hästar. Undrar du något,
prata med Lena. Vi ska också ha en städ- och fixardag söndagen den 11 maj, mer
information kommer, men boka gärna in dagen. Betessläppet är söndagen den 1
juni.
 Tillsist några småsaker att tänka på: Gödselstacken kan inte ta emot extra spån!
Töm kärrorna på höger sida på stacken i första hand, så avloppet inte blockeras.
Bygg inga berg! Mocka efter dig på runt stallet och på ridbanan. Använd bara
vattenkokaren till foder som måste svälla fort, annars går kallvatten bra. Se till att
ta bort balsnören och släng de direkt i sopkorgen, så de inte följer med hästarnas
hö. Borsta inte hästarna vid fikaborden. Tänk på vart du parkerar bilen, så du inte
står i vägen för hästar, vagnar eller maskiner. Var rädda om varandra! 
 Hagfördelning valacker: Vi gjorde om fördelningen och genomförde förändringen
direkt dagen efter.
 Tack för ett bra möte!

