
Stallmöte 2015-04-21. 

 Läget i stallet och presentation:  

Inga nya i stallet sedan förra mötet, men vi välkomnade Paulines nya häst 

Mira lite extra. Vi meddelade att Kira och Biscuit kommer att flytta den 14 

maj, men de ersätts direkt av två hästar som står på kö. 

 Stallets ekonomi: 

Nu har vi drivit vårt stallföretag i fyra år och vi kan fortfarande inte visa 

vinst. Det är inte ok och vi har ungefär ett år på oss att komma tillrätta med 

detta. Stallhyran kommer att höjas från den 1 september, exakt med vilken 

summa för de olika priskategorierna är inte klart. Men ingen kommer få en 

större höjning än 100:- / månad/ häst. Alla välkomnades att ge egna förslag 

på besparingar. En del är redan gjort som t.ex. lysrörsbytet, men resultatet 

av det ser vi först på elräkningen till hösten. Att se till att stänga dörrarna 

efter sig på vintern kan alla hjälpa till med, detta spar mycket el. Eventuellt 

kan vi spara ytterligare en del el på att sätta timers på värmen mm. Att ta 

betalt för uppställning av hästtransporter kan bli aktuellt. Att sälja mer 

extratjänster kan vara ett sätt och även att höja priset på dessa. Att inte få 

”lämna tillbaka” torvbal som man inte behöver kan kanske också ge något. 

Att inte allt ska ingå i grundhyran utan kan köpas till vid behov är ett annat 

förslag. Det känns dock trist om vi ska ha många ”kontrollsystem” att arbeta 

med i stallet. Vi ska fundera ett varv till innan vi presenterar en uppdaterad 

prislista. 

 Sommarbetet:  

Årets sommarbete är från söndagen den 31 maj till söndagen den 30 

augusti, men möjlighet till förlängning efter behov.          

Vi delade ut en planeringslapp som ska lämnas till Lena, senast den 1 maj. 

Därefter kommer hagfördelningen och vilka som går med vilka att 

presenteras. Som vanligt är vi mycket flexibla då mycket kan hända under en 

sommar.   

 

 



 Hagmockning och avmaskningsprov: 

Alla ska mocka minst tre kärror skit per häst i den hage som hästen gått i 

under vinter! Görs detta blir förhoppningsvis resultatet på maskprovet 

bättre. Provet ska lämnas den 3- 4 maj i stallet. Frågor, prata med Lena. 

 Ordning i foderkammare/ sadelkammare/ kök/ toa: 

Anticimex har konstaterat att antal möss har ökat i foderkammare och kök. 

Detta beror främst på att de hittar mycket gott att äta där. Viktigt är att inte 

låta t.ex. morötter, frukter och bröd ligga framme. Använd alltid 

fodertunnor med lock. Städa efter dig i köket och glöm inte att ta ut 

soppåsen under diskbänken varje kväll. Det ligger mycket saker framme i 

sadelkammaren! Städa och plocka undan efter dig, så får personalen lättare 

att städa på golv och bänkar. Använd bara vanligt toapapper vid 

toalettbesök, aldrig handdukar och annat i toan. Det blir stopp direkt! 

 Mat i kylskåpet: 

Plocka alltid undan gammal mat som du hittar. Ta aldrig annans mat! Märk 

alla matlådor, mjölkförpackningar, soppor mm.  

 Täckes tvätt: 

Täcken för tvätt hämtas tisdagen den 5 maj. Skriv i en inlämningslapp och 

lägg dem i en eller flera påsar. Pengarna sätts in på konto och ni får tillbaka 

rena täcken två veckor senare. Mer info på hemsidan.  

 När du går sist fån stallet: 

Kontrollera alltid att alla lysen är släckta! Dörrarena mellan de olika 

stalldelarna ska vara stängda. Kontrollera gärna alla boxdörrar en sista 

gång. Tryck till ytterdörrarna och lås sadelkammaren. 

 Ridvägar: 

Nu ska åkrarna gödslas, det är rid och betesförbud på dessa, men det är 

ok att rida på de upptrampade stigarna. Påminnelse gällande 

granplanteringen vid brum-brum berget. Rid på utsidan de blå 

plastbanden annars kan vi få kommunen på oss. 



 Aktiviteter 

1. Bruksridning 25 april 

2. Valborgsfirande i sommarhagen vid Tornvillan kl. 19.30 30 april. 

3. Maskeradhoppning 1 maj. 

4. Knäckecupen för ungdomar och programridning för övriga 9 maj 

5. Terrängritt 23 maj 

6. Körtävling 30 maj 

7. Ridläger för barn i klubben 5-7 juni 

8. Shetlandsutställningen 23 augusti 

Fler aktiviteter kan dyka upp, så håll ögonen öppna på stalltavlor, 

facebook sidor och hemsidor! 

 Transporter:  

Det är mycket fullt på uppställningsplatsen för transporterna. Edit vädjar att 

inte ställa sig bakom deras släp, då de tar in- och ut sin körvagn där. Eventuellt 

kommer även vi ta ut en avgift för uppställningen. Då kommer det nog bli 

bättre med platser för de som verkligen behöver. Men vi återkommer om 

detta. 

 Nästa stallmöte planeras till onsdagen den 26 augusti 

Tack alla för ett bra möte! 


