
Protokoll Stallmöte 2015-08-25. 

 Läget i stallet och presentation: Vi hade presentationsrunda och hälsade lite extra 

välkomna till Tarita och Peter med Vikke, Wilma och Bonny och Taritas syster Salla 

med Esther. Marie med dottern Julia som flyttar in om en månad i stallet med 

ponnyn Rune, var också på mötet för första gången. Mycket välkomna! 

  Hagfördelning och förlängt sommarbete: Vi kommer att                                                 

ha tre flockar med hästar som går ute tills vidare så länge                                          

vädret tillåter i september. De övriga ska tillbaka till sina                                                                

planerade sommarhagar, schemat ser ut så här just nu,                                                 

men kompletteras och justeras vid behov:  

En förändring har redan skett: Musse och Sune går ute i                                                    

”hagen runt gula huset” på förlängt bete. 

 Personal: Ingenting är helt klart men troligtvis kommer                                      vi få 

en person som ska arbetsträna vara här två dagar i                                              

veckan, dessutom kan vi få praktikanter från hästlinjen                                           på 

Södertälje praktiska gymnasium. Vi söker fortfarande          en mer permanent  

efter en mer permanent lösning. 

 Fodringsschema: Fodringsschemat är lagt för halva september och kommer fyllas 

på efterhand. De som har förlängt sommarbete behöver inte ta några pass så länge 

de är ute. 

 Avmaskning: Vi återkommer om några avmaskningar/ prover ska göras. Vi kan 

dock notera att det finns många styngflugeägg på våra hästars ben. Skrapa bort 

dessa så ofta och noga som möjligt. 

 Trivselregler och rutiner: 

Mockning: Mocka ur och rengör alla boxar ordentligt innan hästarna kommer 

in från sommarbetet. Ta alltid upp efter din häst på gårdsplanen och på 

ridbanan. Mocka alltid i sjukhagarna. Glöm inte att mocka ur (där det är 

möjligt) den hage som din häst har gått i under sommaren. 

Uppställning av hästar på gången: Hästarna ska stå med nosen mot ingången. 

Lämna aldrig din häst utan uppsikt. Inga hästar på gången under ut- och 

insläpp.  

Sopning av stallgången: Sopa alltid direkt efter din häst när du stått på 

gången, men var försiktiga med att sopa ”så det ryker”, när det finns hästar 

inne.  Leriga hästar och hästar som hårar väldigt mycket, är vi glada om man 

borstar utomhus vid fint väder. Stallet sopas och städas ordentligt varje 

 



morgon efter att hästarna har gått ut. Ha så få saker som möjligt på golvet, så 

blir det rent och fint i stallet! 

Gödelstacken: Bygg inga berg, utan släng gödslet över kanten! Vi vill inte ha 

spån i gödselstacken eftersom vi lagar den och sprider den på vallen. Undvik 

även hösilage i större mängder. Ta inte mer foder än vad din häst äter upp! 

Var speciellt försiktig med att ta hö i onödan, tillgången är begränsad och vi 

måste ha marginaler för de hästar som inte tål hösilage, eller till sjuka hästar.  

Ordningen i foderkammaren: Eget kraftfoder ska ligga i märkta fodertunnor i 

foderkammaren. Ta alltid bort tomma tunnor och tomma hinkar som det varit 

foder i. Allt som förvaras i foderkammaren ska användas annars måste man ta 

hem det. Det blir alltid trångt framåt vintern. Lägg alltid tillbaks fodermåtten 

direkt när man använt dem. 

Foderkorten och höpåsar: Foderkorten ska vara tydligt ifyllda. Kontrollera 

dem emellanåt, så texten inte suddas ut eller att de blir inaktuella på något 

sätt. Hinkar ska vara märkta med vilken måltid och på foderkortet ska det 

vara ett X i kolumnen hink. Läs alltid noggrant på foderkortet när du fodrar. 

Även täckes -info ska stå på kortet och täcket ska hänga på boxen. Höpåsarna 

ska hänga med kvällen närmast boxens ingång och morgon ytterst, intag 

innerst på den andra kroken. Gör vi alla lika minskar risken för fel!            

Tillsist ska grimma med grimskaft på hänga lättåtkomligt på hästens box. 

 Biolight: Vi kommer att ha en Biolight utrustning på stallet i höst. Vi hyr den i andra 

hand som ett försök. Har din häst sår eller skador är det ett mycket bra redskap att 

skynda på läkeprocessen med. Priser och mer info finns anslaget i stallet. Alla 

bokningar sker hos Lena och alla behandlingar faktureras. 

 Hästtransporter: Det kommer att kosta 100:-/mån att ha sin transport på gården. I 

gengälld kommer alla bli tilldelade en egen plats. Lista för att boka plats sätts upp i 

stallet. Fördelningen och hyran gäller från den 1 oktober. Mer info kommer. 

 Skåp och sadelhängare: Vi kommer att göra en genomgång med vem som har vad 

för skåp och sadelhängare. Så alla måste märka upp dessa snarat. Ta aldrig och byt 

skåp eller sadelhängare utan att kontakta Lena först!  

 

Med förhoppningar om en bra höst i stallet! 


