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Stallhandbok
Stallföreningen Norra Norby Gård
_____________________________

Stallföreningen
Stall Surmulen drivs av en stallförening som utgörs av människorna som har häst i stallet.
Föreningen har en styrelse vars ledamöter väljs på årsmöte varje vår. På årsmötet antas även årets
budget och stallhyra. Utöver styrelsen sköts ett antal övriga uppdrag ideellt av medlemmarna, se
“Ansvarsområden”. Alla får komma med förslag på vad föreningen borde göra och hur stallet ska
skötas.

Föreningen arrenderar stallet och marken av Uppsala kommun och avlönar en stallvärd som
hjälper till med den dagliga driften.

Om du vill veta mer om hur föreningen fungerar kan du läsa föreningens stadgar som finns på
hemsidan eller fråga någon i styrelsen.

Stallhandbok
Stallföreningens Norra norby gårds stallhandbok omfattar förhållningsregler och rutiner för hur
vi gemensamt sköter stallet och hästarna på bästa sätt. De finns till för att göra stallvistelsen
trivsam och säker för både människor och hästar.

Dokumentet gås igenom och uppdateras i samband med årsmötet varje år.

Förvara gärna ett exemplar i hästens skåp och be alla som håller till i stallet att läsa igenom det.

Tack för att du bidrar till att vi har det trevligt tillsammans i stallet!

Viktiga telefonnummer:
Stallvärd Gaby Nohldén: 0704-08 35 63
Ambulatoriska kliniken: 018 - 67  29 90
Hästkliniken, UDS: 018 - 67 29 50
Veterinär Linda Perttula: 0705 36 45 79
Caroline Törnvall: 0709-31 41 66

Ordförande:
Elin Essemyr 0705 -19 37 71

Mina egna viktiga telefonnummer:
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Stallhandbok
Stallföreningen Norra Norby Gård
_____________________________

Ansvarsområden

Styrelsen 2022

Ordförande Elin Essemyr 0705 -19 37 71

Vice ordförande Annika Lindvall 0725-42 69 69

Sekreterare Karin Grönvall 0700-07 36 00

Kassör Emma Bromark 0702-24 27 35

Ledamot Susanne Magne 0733-77 34 06

Suppleant Tuva Vredin 0705-47 43 90

Övriga

Medlemsregister Vendela Pettersson 0769- 46 12 83

Gårdsstöd Anna Backman 0731-56 70 07

Sommarbete Vakant

Avmaskning Ylva Hedeland 0739-77 88 00

Arbetsdagar Ove Everlid 070 -666 94 81

Kommunkontakt Agneta Sjögren 070-811 52 60

Fodringslista Karin Grönvall 0700-07 36 00

Hemsidan Ylva Hedeland 0739-77 88 00

Städschema Elin Essemyr 070-519 37 71

Katterna Anna Sellberg 0702-87 97 12

Facebookadmin Vendela Pettersson 0769- 46 12 83

Annika Lindvall 072-542 69 69

Uthyrning Anna Backman 0731-56 70 07

Sadelkammare Annika Lindvall 072-542 69 69

Sommarrokontakt Vendela Pettersson 0769- 46 12 83
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Stallföreningen Norra Norby Gård
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Stallrutiner

Vid olycka
Ambulans: 112

Sjukvårdsupplysning: 1177

Stallets adress: Kvickstensvägen 23

Insatsplan finns i brevlådan vid magasinets kortsida

Koordinater: WGS84DD (lat, long) 59.83344,17.60059

Säkerhet
Alla som vistas i stallet rekommenderas att teckna en olycksfallsförsäkring.

Undvik att använda hörlurar som gör att du inte uppfattar lika bra om något händer i stallet.

Utrymningsplan och extra grimmor finns i brevlådan på kortsidan av magasinet. .

Ha gärna med en mobiltelefon vid ridning.

Använd alltid reflexer då det är mörkt.

Ordning i stallet
Håll ordning på dina saker och plocka undan efter dig på allmänna ytor såsom vid täckestork och
i mjölkkammaren.

Endast hästens täcken och grimma får förvaras framme i stallgången när det inte används.

Ställ tillbaka stallföreningens redskap och verktyg på sin plats.

Töm skottkärran längst bort på gödselstacken. Hästägare med boxplats i magasinet tömmer
skottkärran vid utgången vid spolspiltan. Skotta gödselstacken jämn.

Diska och gör rent diskhon i mjölkkammaren efter dig.

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. Undvik att parkera
bilen vid cykelparkeringen.

Koner för att markera att din hästtransport snart ska användas/att platsen är upptagen finns i
foderboxen. Ställ konen framför transporten/där transporten ska stå.

Hundar är välkomna i stallet, förutsatt att de hållas under uppsikt och inte skrämmer hästarna.
Ägaren har alltid strikt ansvar för sin hund.

Rökning endast på anvisad plats.

Icke hästrelaterade saker får inte förvaras på stallföreningens ytor.

Släck efter dig. Detta gäller allt förutom stall- och ytterbelysningen som är på från intagstid till
kvällsfodring.

Var noga med att stänga dörren till uppvärmda ytor.
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Släpp inte ut hästen i hagen senare än en halvtimme innan insläppet ska påbörjas. Ta in din egen
häst de dagar då du är på plats vid intaget.

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

Information
Stallets officiella informationskanal är Facebookgruppen.

Varje år måste alla som vill vara medlemmar i föreningen fylla i stallets medlemsenkät (digitalt).

Protokoll från årsmöten, styrelsemöten och medlemsmöten finns på wikin
(www.norranorby.com/wiki) och i pärm i stora sadelkammaren.

Viss information anslås även på stallets anslagstavla.

Kallelser och årsmöteshandlingar skickas via mejl till de mejladresser som angivits i
medlemsenkäten.

Boxen
På informationstavlan ska följande framgå:

● Hästens namn
● Ägarens namn och telefonnummer
● Vilken hage hästen går i
● Information om den ska ha på sig täcke/grimma i hagen/boxen
● Om du lagt in intagsfoder till din häst
● Eventuell medicinering och datum (skriv på anslagstavlan till sadelkammaren också)
● Om hästen får ledas tillsammans med annan häst
● Om ägare/fodervärd är bortrest ska vem som är ansvarig för hästen under resan anges

Tänk på att hålla uppgifterna på tavlan aktuella. Markera gärna ändringar med ”Nytt/Nyhet”.

Bara de täcken hästen använder ska hänga framme. Övriga täcken ska förvaras på annan plats.

Grimma och grimskaft ska alltid hänga vid boxen, ihopsatta.

Permanent bädd är inte tillåtet.

Stallgången
Bind upp hästen så kort tid som möjligt. Vi är många som behöver utnyttja platsen.

Var försiktig vid förbipassering med annan häst. Varna före och se till att ägaren är med på att du
och din häst kommer.

Flytta på hästen om andra ekipage vill passera, för att undvika olyckor.

Undvik att binda upp hästen i stallgången vid utsläpp/insläpp.

Lämna inte hästen ensam i stallgången eller bunden utanför stallet.

Borsta gärna leriga hästar ute och kratsa hovarna ute eller i en hink, så drar du inte in damm och
lera i onödan.
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Hagar
Hästar får endast släppas i sin tilldelade gräshage eller i sjukhage.

Stallvärden fördelar hagarna.

Hagbyte får endast ske med stallvärdens medgivande.

Vid ihopsläpp av hästar ska alla hästägare som delar hagen meddelas och ges möjlighet att
närvara.

Ifall medicinerad häst ska gå kvar i sin ordinarie hage så ska de andra som har häst i samma
haggrupp informeras och ges möjlighet att flytta sin häst till övre Börjeparken.

I övre Börjeparken får aldrig medicinerade hästar släppas.

Nedre Börjeparken, Vilan och Lugnet är för sjuka hästar som medicineras, men behöver mera
utrymme än sjukhage.

Var försiktig med att lämna en häst ensam kvar i hagen utan uppsikt.

Hästägarna ansvarar för att mocka den hage hästen går i. Minimum är att hela hagen ska vara
mockad innan den 1/7. Det går bra att tömma bajset i 1-2 stora högar i hagen som sedan hämtas
med traktor.

Sjukhagar
Skriv på boxen vilken sjukhage din häst ska gå i.

Fyll på vatten.

Om hästen ska ha lunch i sjukhagen – häng in en påse till Gaby i hennes lilla stall (dörren
närmast sjukhagarna), så ger hon innan hon går hem på förmiddagen.

Mocka sjukhagen varje dag.

Om du använder sjukhagen tillfälligt, exempelvis medan du mockar, så måste du göra rent den
efter dig.

Om du ska tävla, så tänk på att det går medicinerade hästar i sjukhagen, så inte din häst får i sig
medicinrester.

Lämna sjukhagen i samma skick som du fann den (eller bättre).

Foder och strö
Var rädd om det gemensamma grovfodret och håll snyggt på höskullen, kratta om du spiller.

Om en bal visar sig vara av misstänkt dålig kvalitet, kontakta stallvärden eller styrelsen.

Foderpåsar och -hinkar ska vara märkta med hästens namn med vattenfast penna.

Skriv namnet också på höpåsens kortsida.

Hinkar med kraftfoder ska ha lock.

Allt kraftfoder ska förvaras i gnagarsäkra kärl.

Max 2 tunnor per häst får stå på golvet i foderkammaren, vill man ha fler får man bygga på
höjden.

Strö förvaras i ladan.
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Torv får ej användas.

Morotsmannen kör hem foder och strö direkt till stallet. Prislista och telefonnummer finns på
sadelkammardörren. När han kommer brukar aviseras i förväg i Surmulen-gruppen på Facebook.

Hösilage ingår i stallhyran om inte annat överenskommits. Eget hö får förvaras på skullen i mån
av plats.

Halm
Varje höst brukar medlemmarna samordna inköp av halm till de i stallet som vill ha det.

Du får en plats på skullen som passar för den mängd halm som du vill köpa.

Din halmplats ska märkas upp med namn.

När halmen kommer förväntas du (eller en stand in) vara med och stapla dina egna balar på rätt
ställe.

Halm ges i hagarna under minst perioden 1 nov- 31 mars. Varje haglag sköter själva påfyllnad av
halm och vatten.

Utrustning
Hyresgäst får tillgång till en garderob per boxplats i stallet.

Garderober, påsar, lådor mm innehållande hyresgästens saker ska märkas med namn.

Behövs mer förvaringsyta får var och en ta sig plats på lidret eller magasinets loft.

Omärkta saker kan komma att flyttas eller forslas bort.

Torka täcken på täckeshängare i foderkammaren, eller häng ut och in vid boxen. Inga täcken får
torkas i sadelkammaren.

Varje häst har två träns- och två sadelhängare till förfogande i sadelkammaren.

Sadelkammaren ska i möjligaste mån hållas låst! Koden hittar du på Facebook och wiki-sidan – se
instruktioner vid låset hur du gör.

Så långt som möjligt ska täckesbyten undvikas. Undvik halstäcke och bensnören. Välj gärna
lättviktstäcken och snabbspännen.

Ridning
Onsdag är hoppfri dag – det vill säga: inga hinder på banan denna dag.

Mocka ridbanan efter dig.

Plocka undan hinder och annat du har använt efter ridningen.

Barn och ungdomar ska ha en vuxen person med sig vid hoppning.

Du får rida på banan även om träning pågår, men måste visa hänsyn.

Vanliga ridhusregler gäller - skritt sker innanför spåret, i övrigt gäller att hålla till höger.

Släck belysningen på ridbanan om du är sist.

Träningar hålls i allmänhet måndag och torsdag (Caroline) och varannan tisdag (Lotta Ström).
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Sladda gärna banan ibland. Sladden står lutad mot gödselstacken. Fäst den i dragkroken och dra
runt så det blir jämnt och slätt.

På stallets ridbana är lösa hästar tillåtna under kontrollerade former, ryttare har dock företräde.

Det är bara tillåtet att rida på markerade ridstigar i Hågadalen, Nåsten och Stadsskogen.

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.

Spolspiltan
Sopa inte ut smuts och lera i avloppet – det blir stopp.

Hushåll med varmvattnet.

Städa efter dig när du är klar.

Smittskydd
Foderboxen kan användas som isoleringsbox när veterinär rekommenderar det. Informera alltid
styrelsen och övriga medlemmar vid misstänkt smittrisk hos häst.

Hovslagare
Undvik att boka skotid vid in- och utsläpp.

Sopa noga efter skoningen.

Släng skor och sömmar i hinken i sopsorteringsboden. Magnet för att leta sömmar med finns i
stora stallgången och i magasinet.

Om du inte är med vid skoningen, be hovslagaren städa efter sig.

Avmaskning
Vi följer SVAs avmaskningsprogram. Vår och höst tas träckprov som skickas för analys, och
därefter avmaskas de hästar som behöver det enligt SVAs anvisningar.

Föreningen köper in avmaskningsmedel, som du sedan betalar till föreningens konto när du får
det.

För att få tillgång till stallets gräshagar krävs att hästägaren följer avmaskningsrutinerna.

Hästar som ej avmaskats  hänvisas till sjukhagarna.

Underhåll av gården
Var rädd om föreningens redskap och lokaler.

Om något går sönder, anmäl det till styrelsen så att vi kan fixa det.

Kan/vill du laga eller hjälpa till att fixa något själv får alla föreningens inventarier såsom verktyg
och gräsklippare användas av medlemmarna. Kod till verkstaden finns på wikin och Facebook.

Kom gärna med egna förslag och idéer på saker vi skulle kunna förbättra i stallet.
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Vår och höst har vi gemensamma arbetsdagar. Datum aviseras i facebookgruppen. Då försöker vi
fixa allt som vi behöver göra tillsammans för att hålla stallet och hagarna i gott skick. Om du inte
har möjlighet att vara med, kan du oftast fixa något en annan dag istället.

Stallet tvättas varje sommar. Inför detta måste du själv tömma och skura din box samt plocka
undan lösa saker. När detta kommer ske annonseras på Facebook.

Städlistan
Varje box är ansvarig för städningen två veckor per år. Under dina städveckor ska du sopa och
hålla ordning i båda sadelkamrarna samt mjölkkammaren. Du ska också köra till återvinningen
med det som finns i boden. Förslagsvis gör du det sista helgen du har städveckor.

Stallkatter
Stallet har fyra katter

– Dus (spräcklig i svart och guld)

– hennes son Sigurdh Fafnesbane (svart-vit)

– Moritz (gulröd med vit fläck under hakan, tätt sittande ögon)

– Max (helgul, smalare).

Katterna får blötmat av Gaby varje vardagsmorgon.

På lördagar och söndagar ger morgonfodraren katterna blötmaten, samt fyller på rent vatten och
ger eventuell medicin enligt listan. Glöm ej signera listan.

Katterna har fri tillgång på torrfoder.

Om någon katt är skadad eller verkar sjuk - kontakta kattansvarig.

Omklädningsrum
Omklädnings-/fikarum och plats att förvara kläder finns på andra våningen i magasinet.

Toalett
Vi har tillgång till ett dass via Toabolaget i Enköping.

Håll rent och fint.

Kasta skräp i soptunnan.

Mensskydd får inte läggas i toaletten.

Fodringar
För att få ha eget ansvar för en fodring ska du vara minst 18 år.

Det är alltid hästägaren som är ytterst ansvarig för att fodringen blir av och att det sker på rätt
sätt och i rätt tid.

Eventuell medhjälpare ska ha hästvana.
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När du byter/säljer en fodring med någon annan ska du alltid skriva in ändringen på
fodringslistan vid sadelkammaren.

OBS! Listan på nätet och i Facebookgruppen uppdateras inte vid byten.

Fodraren ska läsa sig till aktuell information på boxtavlorna för varje häst vid varje stallpass.

Morgonfodring och utsläpp
Börjar senast kl 06.30

● Fodra alla hästar.
● Mata katterna., ge eventuell medicin.
● Byt/sätt på eventuella täcken.
● Släpp ut hästarna.
● Lista över utsläppsordning samt karta över hagarna och ett galleri med stallets hästar,

finns på utsidan av sadelkammaren.
● Ta locket på vintervattentunnorna.
● Sopa stallet.
● Stäng, släck, sätt för rep för alternativt stäng ytterdörrarna.

Eftermiddagsfodring och intag
Intaget flyttas beroende på årstid och tillgång på gräs i hagen.

Information om fodringstid utgår på sadelkammardörren och i facebookgruppen.

● Lägg in eftermiddagsfoder. Läs på boxskylten ifall ägaren redan gjort det. Om någon häst
inte har foder – kontakta ägaren.

● Om någon häst helt saknar vatten – fyll på hinken och meddela ägaren
● Sopa alla gångar
● Ta in hästarna enligt ordningen på intagslistan

● Sätt på locket på vintervattentunnorna

OBS! Använd ditt sunda förnuft – om några hästar verkar oroliga och springer, så ta dem först,
oavsett vad som står på intagslistan.

Kvällsfodring
Kvällsfodring påbörjas tidigast klockan 21.

● Fodra alla hästar.
● Byt/ta av eventuella täcken.
● Gå runt och kolla att alla boxdörrar är ordentligt stängda och att alla hästar mår bra.
● Sätt för repen mellan gångarna.
● Kolla hur ytterdörrarna ska vara öppna/stängda på listan på sadelkammardörren.
● Släck, stäng och lås.
● Om någon är kvar i stallet efter kvällsfodringen – lämna över till denne, så du är säker på

att hen släcker och stänger när hen är klar!
● Kontrollera att ingen katt är i sadelkamrarna innan du låser.

Denna stallinstruktion är skapad i april 2022 och gäller fram tills dess att den ersätts av en nyare version.
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