
Uppstallningsavtal
Stallföreningen Norra Norby Gård
_____________________________

Följande avtal har slutits om uppstallning av häst:

1. Hyresvärd
Namn: Stallföreningen Norra Norby gård, Uppsala (här nedan kallad stallföreningen)
Organisationsnummer: 802494-7635
Postadress: c/o Elin Essemyr, Marmorvägen 12E, 752 44, Uppsala
Besöksadress: Norra Norby gård, Kvickstensvägen 23, 752 44 Uppsala
e-post: norranorby@gmail.com
Stallvärd Gaby Nohlén (helgfri vardag 7–11, övrig tid SMS):  070-408 35 63

2. Hyresgäst

Namn: ______________________________________________

Personnummer: _______________________________________

Adress: ______________________________________________________________________

e-postadress: __________________________________________________________________

Mobilnummer: _________________________________________

3. Häst
Avtalet avser uppstallning av häst angiven i bilaga 2 - Hästägarförsäkran.

4. Avtalstid
Avtalet gäller från och den ________________________ och löper tillsvidare med en ömsesidig
uppsägningstid på en kalendermånad.

5. Kostnad för uppstallning
Hyresgästen skall årligen under hela hyrestiden betala medlemsavgift i Stallföreningen Norra Norby
Gård. Kostnad för uppstallning, sommarbete och medlemsavgift fastställs av årsmötet varje år.
Hyresgästen ska betala enligt erhållen faktura. Hyresfritt under perioden vecka 27 till och med vecka
32 utan häst på plats.

Kallhyra kan medges under en kortare period. Detta avgörs från fall till fall av styrelsen. Hyresgästen
ansvarar för sina stallpass även vid kallhyra.

6. I avgiften ingår följande:
● Tillgång till anvisad box
● Plats i anvisad hage eller sjukhage
● Den uppstallade hästen har fri tillgång på det grovfoder som köpts in (vanligtvis hösilage),

från och med lördag vecka 32 till och med söndag vecka 26.
● Utrymme för förvaring av hästens kraftfoder och strö
● Skåp för utrustning samt anvisad plats i sadelkammaren
● Morgonfodring, täckesbyte och utsläpp till vinterhagar vardagar från och med måndag vecka

33 till och med vecka 26.
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● Tillgång till stallets ridbana
● Träckprov som ingår i stallets övervakningsprogram

7. Följande ingår inte i avgiften:
● Boots eller benskydd/benlindor på/av
● Mockning, vattning, iordningsställande av foder till hyresgästens häst
● Strö
● Kraftfoder
● Skoning, veterinärvård, mediciner, sjukvårdsartiklar
● Olycksfallsförsäkring, försäkring för personlig lös egendom eller hästförsäkring
● Allt övrigt som inte finns upptaget under punkt 6 i detta avtal

8. Ansvarsfrågor
Stallföreningen Norra Norby Gård arrenderar stallfastigheten av Uppsala kommun som ansvarar för
att fastigheten är funktionsdugligt skick. Stallföreningen ansvarar för drift och skötsel av fastigheten
samt att grovfoder finns tillgängligt.

För skador utöver normalt slitage som förorsakats av hyresgästen är hyresgästen ansvarig.

Om hyresgästen inte kan nås vid akut skada eller sjukdom på hästen har stallföreningen rätt att
konsultera veterinär och vidtaga de åtgärder veterinären finner nödvändiga. Detta ska i första hand
göras av stallvärden eller styrelsen. Hyresgästen står för kostnaderna. Stallföreningen ansvarar ej för
skador på häst som vistas i hage och på anläggningen.

9. Hyresgästens skyldigheter
Hyresgästen är skyldigt att läsa och följa de regler och rutiner som beskrivs i föreningens stallhandbok
(Bilaga 1), såsom avmaskningsrutiner, stallpass, städning och underhåll.

Hyresgäst till respektive häst, ansvarar för skötseln om sin egen häst dagligen. I den dagliga skötseln
skall förutom sedvanlig tillsyn av hästen ingå mockning av hästens box, byte av vatten i hinkarna i
boxen, samt iordningställande av foder till hästen.

Uppstallade hästar skall vara vaccinerade mot hästinfluensa.

10. Sommarperiod
Under sommaren erbjuds hyresgästen tillgång till sommarbete dygnet runt i beteshage. Ingen service
eller grovfoder erbjuds under denna period. Sommarbetet är tillgängligt så länge vädret tillåter eller
senast till den sista september.

Hyresgästen ansvarar själv för att tillse att den egna hästen har daglig tillsyn av en hästkunnig person
under hela betesperioden. Hyresgäster med häst på sommarbetet har tillgång till box även under
sommarperiod, förutom vid städ- och reparationsperioder. Styrelsen bestämmer när den perioden
infaller och hur lång den är.

11. Inflyttning
Hästen ska vara fullt frisk och inte har symptom på smittsam sjukdom då den flyttar in.
Hästägarförsäkran (bilaga 2) skall lämnas ifylld innan hästen lastas av vid stallet.

Nya hästar och hästar som inte avmaskas samtidigt som de andra får inte släppas i stallets gräshagar
förrän stallvärden eller styrelsen gett sitt godkännande.

Stallföreningen tillsammans med stallvärden anvisar hyresgästen lämplig box och hage.
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12. Överlåtelse av avtal samt andrahandsupplåtelse
Upplåtelse i andra hand av uppstallning enligt detta avtal får inte göras utan styrelsens medgivande.

Bestämmelserna i detta avtal gäller även vid en andrahandsupplåtelse. Separat uppstallningsavtal ska
tecknas av stallföreningen med andrahandshyresgästen. Om andrahandshyresgästen bryter mot
avtalet, äger föreningen rätt att säga upp avtalet även med förstahandshyresgästen.

13. Avflyttning
Hyresgästen ansvarar för sina stallpass under uppsägningstiden. Vid uppstallningstidens utgång ska
hyresgästen flyttat hästen från Norra Norby gård. Hyresgästen ansvarar också för att boxen blivit
noggrant rengjord (ursopad, skurad) och att all personlig lös egendom inklusive eventuellt
kvarvarande foder och strö avlägsnas vid avflyttning.

Kvarlämnad lös egendom betraktas som övergivet. Stallföreningen äger rätt att debitera hyresgästen
för bortforsling av kvarlämnad lös egendom samt för städning av icke rengjord box. Om häst kvarblir
på Norra Norby gård efter uppstallningstidens utgång äger föreningen rätt att debitera den före detta
hyresgästen för de kostnader hästen medfört under denna tid. Stallföreningen äger också rätt att
kvarhålla hästen och personlig lös egendom till dess att föreningen fått ersättning för alla uppkomna
kostnader, samt att efter beslut i domstol, överlämna hästen till Kronofogdemyndigheten för
utmätning.

Om en ny hyresgäst är villig att flytta in i boxen under uppsägningstiden har den avflyttande
hyresgästen rätt att från nya hyresgästen få återbetalning av redan inbetalad hyra motsvarande en lika
stor del av månaden som den nya hyresgästen har tillgång till boxen.

Undertecknad hästägare har tagit del av och åtar sig att följa bifogade stallhandbok (Bilaga 1). Detta
avtal har upprättats i två exemplar varav bägge parterna har tagit var sitt.

Norra Norby gård, Uppsala den _____________________

____________________________________________________________________
Ordförande
Stallföreningen Norra Norby Gård

_____________________________________________________________________
Hyresgäst

Uppstallningsavtal för Stallföreningen Norra Norby gård.
Senast ändrat 2022-03-31
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