
Stallregler för Norra Norby gård 

 

Dagliga rutiner 

På informationstavlan på hästens boxdörr ska följande information finnas: 
- Hästens namn och vilken hage den går i 
- Information om täcken, om den ska ha grimma i hagen 
- Namn och telefonnummer till ägare och medryttare. Skriv gärna denna information med 
permanent penna. 
- Om dessa är bortresta, namn och telefonnummer till den som är ansvarig för hästen. 

* Hästen ska alltid ha grimma och grimskaft vid boxen 

* Täcken ska hänga på anvisad plats. Ha inget onödigt på täckeshängaren. 

* Märk upp höpåsar och kraftfoderbyttor väl och se till att de är hela och lätta att bära och 
öppna. 

* Hästar får endast släppas i sin tilldelade gräshage eller i sjukhage. Hagbyte får endast ske 
med stallvärdens medgivande. Vid hopsläpp av hästar ska alla hästägare som delar hagen 
meddelas och ges möjlighet att närvara. Det är inte tillåtet att fodra hästarna i gräshagarna. 

* Om en häst medicineras så ska de övriga i stallet informeras. Medicinerad häst ska stå i 
sjukhage under hela medicineringstiden och karenstiden om inte alla hyresgäster i haggruppen 
givit sitt medgivande till att den medicinerade hästen får gå med övriga hästar. 

* Släpp inte ut hästen i hagen senare än en halvtimme innan insläppet påbörjas. 

* Den som är sist i stallet på kvällen släcker lampor, stänger dörrar, kontrollerar att 
sadelkammardörrarna är låsta, elementen står fritt och elapparater är avstängda. 

Fodringar 

* Fodraren ska läsa på boxtavlorna för varje häst vid alla stallpass. 

* Fodringar ska påbörjas senast 07, 15.30 och 21 varje dag, om inget annat meddelas 

* Morgonfodraren delar ut foder, byter täcken före utsläpp, släpper ut hästar, samt sopar när 
hästarna gått ut 

* Eftermiddagsfodraren delar ut foder, sopar och tar in alla hästar 

* Kvällsfodraren delar ut foder, byter täcken, och kontrollerar noga att alla boxdörrar är 
ordentligt stängda (det räcker inte att bara titta, utan ta tag i dörren och ryck) och att alla 
hästar äter och ser ut att må bra, ”kolikrundan”. 

  



Ordning i stallet 

* Sopa efter dig på en gång 

* Håll ordning på dina prylar och ställ tillbaka allt på rätt plats 

* Skotta gödselstacken jämn 

* Var rädd om redskap och lokaler. Om något går sönder, anmäl det till styrelsen så att vi kan 
fixa det! 

* Mocka och ta undan hinder/koner efter dig på ridbanan. 

* Lämna sjukhagen i samma skick som när du ställde hästen där. Mocka på en gång, kolla så 
att inte hästen har druckit upp någon hästs vatten. 

* Spolspiltan ska rengöras efter användning, liksom diskhon i mjölkkammaren 

* Sopa noga efter skoning och plocka upp all kvarlämnad söm 

* Lämna inte hästen ensam i stallgången. Flytta på hästen om andra ekipage vill passera, för 
att undvika olyckor. Undvik att ställa hästen där vid utsläpp/insläpp. 

* Borsta helst leriga hästar ute och kratsa hovarna ute eller i en hink, så drar du inte in 
damm och lera i onödan. 

* Allt kraftfoder ska förvaras i gnagarsäkra kärl 

* Sopor källsorteras enligt anvisning. Större skräp som exempelvis kasserad utrustning och 
trasiga hinkar bortforslas av hyresgästen. 

* Dörrar och fönster skall hållas stängda vid minusgrader 

* Parkera bilen och trailern på avsedd plats, utom vid i- och urlastning av häst 

* Hundar är välkomna i stallet, förutsatt att de hålls under uppsikt hela tiden. Ägaren har 
alltid strikt ansvar för sin hund. Extra viktigt att hunden inte besvärar förbipasserande! 

* Rökning endast på anvisad plats 

* Stallföreningen rekommenderar alla som vistas i stallet att själva teckna hemförsäkring och 
olycksfallsförsäkring.  

* Tänk på att vi är många som ska samsas i Hågadalen. Var trevlig mot folk som passerar 
stallet, och visa hänsyn när du passerar andra till häst. Det är bara tillåtet att rida på 
markerade ridstigar i Hågadalen, Nåsten och Stadsskogen! 

 


