Gärtuna Stall och Fritidscenter går från stall med halvservice till kollektivstall.
Från och med den 1 oktober kommer vi driva stallet som ett kollektivstall, absolut inte ett
lätt beslut att fatta men nödvändigt. Vi har klurat en hel del på hur vi ska kunna genomföra
förändringen på ett sådant sätt att de flesta av er fortfarande har möjlighet att stanna kvar.
Vi vill också pass på att ändra en del rutiner i stallet och lösdriften, förhoppningsvis enklare,
rättvisare och ändå bättre säkerhet. Men självklart behöver man ställa upp arbetar mer så
alla kanske inte kommer kunna stanna kvar, det har vi full förståelse för. Målsättningen är
inte heller att ha ett fullt stall, utan ett stall som fungerar med bra rutiner och bra stämning.
Priserna kommer också att justeras för att passa den kollektiv modellen. Vi vill också påpeka
att detta gäller fram till september nästa år, eventuellt ökar upp servicen igen till hösten
2018, beslut om de tas på sommaren innan.

Varför har vi då tagit detta beslut?





Ekonomin går inte ihop, trots fullt stall och mycket arbete. Lena måste få en inkomst,
dvs. ta en anställning.
Osäkerhet om framtiden med skyttecentret gör att vi inte kan anställa eller på annat
sätt satsa långsiktigt just nu.
Årets höskörd var en katastrof, maten kommer inte räcka till ett fullt stall och att
köpa in kommer att kosta mycket och kräva en rejäl hyreshöjning.
Vi måste renovera i stallet och på gården. Som det nu är finns aldrig den tiden, vi
behöver lägga färre arbetstimmar på ren service och istället prioritera byggnaderna
m.m. inte blir i allför dåligt skick på anläggningen.

Så här har vi planerat i grova drag:
Vi har räknat på ett kollektivt fodringssystem med 4 pass per dag för hästar med box och 3 pass
för de i lösdriften. Vi kommer fortfarande ha ett visst samarbete. Vi har räknat med totalt 36
hästar på gården, fördelade på 24 st. inne och 12 st. ute. Kommer de blir mycket färre hästar
kommer naturligtvis antal arbetspass öka, men samtidigt blir de lättare per pass.
Vi provar under oktober månad och utvärderar allt eftersom. Vi är absolut villiga att lyssna på
förslag och önskemål, men vissa delar är inte förhandlingsbart.
Vi vill säkerställa säkerheten genom att alla pass där man går med hästar, div. utsläppet och
intaget, delas på två hästägare (boxar). De spelar ingen roll hur många personer man kan
ställa upp med, men minst en person per hästplats ska vara på plats. Detta för att man aldrig
ska behöva vara ensam om t.ex. någon häst smiter eller om man halkar och skadar sig på
vintern. Därför kommer det vara 6 arbetspass per dag. På lunchfodring och kvällsfodring är en
hästägare (box) per pass.
Totalt kommer varje hästägare (box) ha 6 eller 7 pass per månad. Alla ska skriva upp sig på
pass man kan ta. Detta sker med start den 15 månaden innan. Man måste skriva upp sig på
minst 8 pass gärna fler, men man kommer alltså bara få 6 eller 7 pass. Schemat sätts upp
ungefär en vecka senare.

De som har lösdriftsplats kommer som förut få morgonfodringen utförd av de som har
morgonen. Kvällsfodringen ute sköter de själva enligt ett schema som de själva gör. Därtill
måste de ta 12 stycken lunchfodringar för alla hästar i stallet, dvs. en per häst och månad,
men de måste ange två möjliga dagar för lunchfodring på schemat med önskemål.
Alla dagar är lika mycket värda, vardagar, helger och storhelger. Skulle de någon gång inträffa
att ingen skriver på sig nå något pass, så måste varje hästägare själv ordna tjänsten/ fodringen
till sin häst, det passet. Detta är inte förhandlingsbart och man måste ta alla sina pass varje
månad, men självklart kan man byta pass med varandra om man t.ex. blir sjuk. Däremot kan
man själv påverka schemat om man t.ex. ska åka bort en period, så tar man bara fler pass en
annan period i månaden.

Övriga förändringar:











Alla boxar kommer kosta lika (förutom de två små) oavsett vilken häst som står där.
Ingen skillnad på häst och ponny i pris.
Torv kommer inte att ingå i hyran. Man får köpa själv eller köpa genom oss (en pall i
taget). Ingen kommer sätta fram torven utan man sköter det helt själv efter eget
behov. De kommer också finnas möjlighet att ha halmpellets eller annat strömaterial
som är återvinnbart i gödselstacken. (Ej spån).
Ingen halm kommer att ingå i lösdrifterna. Ni får själva köpa, åka och hämta samt
betala själva efter behov.
Antingen köper man in foder genom oss (hösilage eller vid behov hö, mineraler, kraft,
havre och saltsten) till ett fast pris per månad eller så köper man allt foder själv.
Detta gäller inte lösdriftshästarna.
Alla lösdriftshästar betalar lika mycket oavsett ras, storlek eller hage. Däremot gäller
fortfarande max B-ponny eller Islänning i lösdrift.
Lösdrifthästarna blir tilldelade 5-6 boxar inne i stallet. Vid t.ex. skada eller sjukdom
kan de få sova inne. I sina boxar ska de äta sin mat, vila och gärna bli omskötta.
Alternativet är att de står uppställda i gången eller ute vid skötsel. Inga hästar vid
ingången i stora stallet!
Vattnet i hagarna sköts av hästägarna själva hagvis.

Priser:




Box i stallet
Mat till hästen per månad
Pris för lösdriftplats i hage (inkl. hösilage)

2000:- /mån
800:-/mån
1000:-/mån

Detta innebär att ni är uppsagda från nuvarande kontrakt från den 1/10 2017. Men vi önskar
och hoppas att så många som möjligt är villiga att skriva på nya hyresavtal med de nya
förutsättningarna, då vi tycker att vi ha mycket bra och trevliga människor här på Gärtuna.
Obs! Mindre justeringar på detta kan ske men kommer regleras och presenteras i de nya
avtal som ges till de som vill stå kvar i början av september.

