
Stallmöte 2015-11-12. 

 Personalläget:  

Sofie har börjat jobba någon dag per vecka för att hjälpa Lena. Hon kommer 

att göra så året ut. Marina är hemma i Södertälje igen och kommer börja 

arbeta hos oss den 1 december. 

 Larmet: 

Efter inbrottsförsöket har vi installerat larm i sadelkammaren. Larmet sätt 

av och på med hjälp av nyckeln. Det är därför mycket viktigt att man ser till 

att sadelkammaren är tom på både människor och djur innan man låser, 

annars kan larmet gå. När larmet går, tjuter en siren och Janne och Lenas 

mobiler blir uppringda. Fortfarande gäller att ha sadelkammaren låst så 

mycket som möjligt då tjuvarna kan dyka upp vilken tid som helst på dygnet. 

 Gödselstacken, vad gäller: 

Tippa alltid kärran över kanten och bygg inga berg! Alla måste gå via 

ingången mitt emot stalldörren även om man inte kommer från stallet, tippa 

alltså INTE inget direkt från last zonen mellan hagarna, där ligger det i vägen 

när Janne ska tömma stacken. Se även till att inte blockera vattnet som 

kommer från spolspiltan och går ut i ett rör i stacken. Vi återvinner stacken 

så vi vill helst inte ha något spån där eller stora mängder hö eller hösilage. 

Nerbrytbara föremål som foderrester frukt mm går bra, men inte grenar 

eller annat större.  

 Ordningen i gemensamma utrymmen och runt stallet: 

1. Köket är både vårt personalrum och allas matplats, så hjälp till att 

hålla ordning och diska alltid efter dig. Torka bordet och belamra 

det inte med ”hästprylar” och kläder. Skärpning krävs! 

2. Ridbanan måste mockas efter varje gång ni har varit där. Plocka 

alltid bort ev. bommar, hinder koner m.m. Boka ridbanan på 

träningstavlan i god tid vi lektioner, hoppning och annat som kan 

påverka andra att vara där. Ta hänsyn till varandra! 

3. Mockning ska även ske på stallplanen och på gångvägar. Det ska se 

snyggt ut runt stallet. Tänk också på att ta upp allt hundbajs runt 

stallet och på grusvägarna vid hagarna. 



4. Sopning av gången ska ske efter din häst innan man rider iväg! Ta 

även bort hörester och annat efter ätande hästar. Speciellt lilla ser 

det ut på måndagar efter helgen.  

5. Foderkorten måste fyllas i noggrant! Kontrollera emellanåt att 

texten inte suddats ut. Använd gärna Dymoverktyg eller 

klisterlappar. 

6. När man fodrar, var noga och läs på foderkorten och kontrollera 

en gång extra att alla hästar verkligen fått allt. Det har tyvärr hänt 

att kvällsfodrare missat kvälls höet = riktigt synd om hästen. 

Kontrollera gärna boxdörrarna en extra gång också.  

 

 Det kollektiva julschemat: 

Vi gjorde det mesta klart! Men vi skulle behöva en till på juldagens morgon. 

Schemat är uppsatt i stallet och finns på hemsidan i en separat fil. 

1.  

 Övrigt:  

Vi repeterar intagsreglerna från förra året: Är det mindre än 30 minuter kvar 

till intaget när man har ridit klart sin häst, så får man inte släppa ut en igen. 

Vill man ha sin häst ute extra sent är det ok, men då får man ta in den själv. 

Ställ inte upp en häst i gången om du inte är där. Den som har intaget måste 

kunna ha fri väg när de kommer med hästar. Är man i stallet vid intagstid, så 

hjälp till att ta in din egna häst. 

 Vi tackar för ett bra och effektivt möte! 

 


