Protokoll stallmöte 2017-10-11
 Läget i stallet, vilka är kvar efter att vi gick över att bli ett kollektivstall.
Vi just nu 15 hästar kvar inne i stallet och det är 11 hästar i våra lösdrifter. För att
schemat med 7 pass för innehästar och 3 för lösdriftshästar ska gå ihop sig, skulle vi
behöva vara 18 hästar inne. Då ytterligare en häst kommer att försvinna då hon är
tillsalu, skulle vi behöva bli några fler. I mitten av december räknar vi dock med att
tre boxar till blir upptagna, då vi har en f.d. hyresgäst som med all sannolikhet
kommer flytta tillbaks. Men minst en häst till, antingen ett sto eller en äldre valack
skulle det vara bra att få in, då de skulle passa bra i våra nuvarande flockar. Känner
ni några bra och trevliga hästägare som kanske vill flytta hit, så tipsa gärna dem!
 Boxar till våra lösdriftshästar
Efter lite diskussioner beslutade vi att de fyra boxarna som ligger ”som en fyrkant”
när man kommer in i stora stallet ska disponeras att stallets lösdriftshästar. Även de
två små boxarna i lilla stallet går bra att använda.
 Påminnelse om extra tydlighet
Eftersom det är många fler olika personer som utför arbetspassen i stallet nu, är det
extra viktigt att vara tydlig med all information om vad som gäller för din häst. Vi
kommer även att uppdatera och justera rutinerna för morgon- lunch- intags- och
kvällsfodring efter detta möte. Rutinerna kommer som förut vara uppsatta mitt
emot ingången till stora stallet. Fråga gärna en gång extra om ni är osäkra på något!
 Gödelstacken
Gödselstacken kommer tömmas i höst. Lägg aldrig hästhår efter t.ex. klippning av
häst i stacken, det förmultnar inte och vi riskerar att få hästhår i höet i
förlängningen. Bygg inte kullar, speciellt inte av halm. Tippa ej åt vänster sida, där
vattnet från spolspiltan kommer ut för då blir det stopp.
 Vattenkaren i våra hagar
Vi håller på att införa automatvatten med värme i alla hagar som det finns
möjlighet att göra så i. Det innebär på sikt att alla hästar kan ha längre tid i hagarna,
även under den kalla årstiden. Kom ihåg att alltid titta att det lyser grönt i värmekaren vid fodring och att det alltid finns vatten i karen. Annars slår ni larm till Janne.
Kom också ihåg att ni måste rengöra karen själva nu när vi är ett kollektivstall.

 Trasiga saker
Janne lagar i mån av tid skottkärror, grepar och sopborstar, byter lysrör och håller
efter annat på gården. Berätta för honom om vad som är trasigt eller behöver
göras, så går det fortare att få det åtgärdat. Självklart blir vi glada om ni kan laga
själva! Kom ihåg att vara rädda om stallets gemensamma saker!
 Ridbana
Janne grovharvar ungefär en gång i veckan, men är det för dåligt väder så går det
inte att harva. Det är okej att låna den lilla harven som är Håkans och dra igenom
underlaget med en vanlig bil, om man tycker det behövs. Självklart är vi jätteglada
för alla som hjälper till! Man kan t.ex. skotta ner kanterna på banan och leda bort
vatten som samlas i pölar vid regnväder eller tömma korgen med hästbajs i gödselstacken. Var rädda om harv och andra redskap och mocka alltid efter din häst!
 Förändring av intagstid
Vi diskuterade lite fram och tillbaks men kom fram till att ha en senare intagstid gör
att fler kan ta dessa pass på vardagarna, samtidigt som hästarna mår bra av att ha
en längre tid i hagen. Det enda problemet är just vattnet på vintern när det är kallt,
men vi försöker lösa det så gott det går och i värsta fall få vi ta in tidigare i den
hagen under någon period.
Så från och med nu kommer vi ha 16.30 som intagstid, med målsättning att alla
hästar är inne till 17.00. Det innebär att vi kommer att ha mellan 9 – 10 timmars
hagtid för gårdens hästar. Under den tiden de när det inte finns bete i hagarna,
kommer alla att antingen ha fri tillgång av hösilage eller bli lunchfodrade.
 Kick off
Det har varit en jobbig tid i stallet med många förändringar, så vi har på förslag att
göra något kul tillsammans alla i stallet, med familjer en lördag kväll och då även
ordna en ”vikarie” för kvällsfodringen, så alla verkligen kan komma med. Förslaget
är att vi ska gå på trav tillsammans, äta lite gott, se på fina hästar och kanske bli rika
(?) Det blir antingen Solvalla eller Eskilstunatravet och vi kommer att sätta upp
några olika förslag på datum, så hoppas vi att vi får med oss så många som möjligt!
Så håll ögonen öppna efter mer info som kommer på stalltavlan snart!

Tack för mötet och med förhoppning om en bra framtid!

