
Protokoll stallmöte 2017-01-31 

 Läget i stallet och presentation 

Vi presenterade oss och våra hästar, speciellt välkomna till Helene och Linn som 

kommer med sin ponny Bess på fredag. Dessutom är vi mycket glada för Tinas 

skull som äntligen har hittat en ny häst som kommer nästa vecka. Vi har 

fortfarande en, eventuellt två lediga boxar i stallet. Känner ni några bra och 

trevliga hästägare som kanske vill flytta hit, så får ni gärna tipsa dem. 

 Påminnelse om hyreshöjning i lösdrifterna + 100:- / mån från 1 feb 

 Ridbanan, mockning och underhåll 

Vintern har varit jobbig när det gäller ridningen, då marken är frusen men ingen 

snö. Tyvärr har det varit dåligt med mockningen på ridbanan, men Marina har 

tagit bort allt som går nu. Försök hålla banan ren! Det går inte att harva just nu, 

men vi kommer försöka, så fort det finns möjlighet. Staketet ska också lagas.  

 Gödelstacken 

Även den har Marina gjort fin. Bygg inga kullar, tippa alltid över kanten. Men 

inte åt vänster sida, där vattnet från spolspiltan kommer ut för då blir det stopp. 

 Hästbajs vid Astra 

Vi påminner igen om att det råder ridförbud på gångvägen vid Astra. Det går 

dock att rida på sidan om, men om er häst bajsar så det syns där, måste ni hoppa 

av och sparka bort bajset. 

 Röjning av kullfallna träd och på egenvuxna ridstigar 

Janne lovar ta de större träden med motorsågen. Vi andra i stallet bestämmer 

en helgdag då vi går ut och röjer tillsammans. Datumet kommer på stalltavlan. 

 Aktiviteter i vår 

För alla i stallet: Brandskyddsdag med Södertörn räddningstjänst, kommer 

genomföras för max 25 personer, troligtvis under april månad. Mer information 

kommer. 

Klubben: De söker intresserade till styrelsen. Prata med Jossan eller Lotta. Men 

att det kommer hända en hel del under våren kan redan nu utlovas. 

 



 Vi gjorde klart vårens storhelgsschema: 

 

Tack för ett bra och effektivt stallmöte! 

 

 


