Anteckningar från Stallmöte på Nytorp - 23 februari 2017 kl. 17.00
Närvarande: Anna Persson, Patricia Torsell, Katarina Brunlöf, Calle Karlsson och Katarina Rosén
(sekreterare)


Stall och ridhus- läget just nu. För närvarande är det nio hästar på Skolsidan, varav en är en
privathäst, övriga tillhör Nytorps Hästgymnasium. På privatsidan är det 12 hästar för
närvarande.



Ordningsregler. Det hölls en gemensam genomgång av ordningsreglerna. Ingen uppdatering
av reglerna gjordes.



Ridhusregler. Ridhusreglerna gicks igenom. Inga ändringar gjordes. Men vi kom överens om
att alla som nyttjar ridhuset hjälps åt att hålla undan gödsel. Påminn gärna varandra om att
mocka efter sig. Det uppmärksammades att ridhusunderlaget är mycket bra nu!!



Kontaktuppgifter. Lista med namn och telefonnummer till hästägare samt kontaktpersoner
för uthyrning och vaktmästeri uppdaterades och bifogas till protokollet och kommer sättas
upp i stallet under vecka 9.



Foderutrymme. Inga synpunkter – fungerar bra.



Fikarummet/foderköket. Enligt mötesdeltagarna fungerar det idag bra med
fikarum/foderkök. Skolans elever städar foderutrymmet en gång i veckan samt personal från
Jeppe städar en gång i veckan.



Spolspiltan – En genomgång och rensning har gjorts i spolspiltan så att vi undviker att hästar
och människor skadar sig där inne. Eleverna på Hästgymnasiet städar därinne på onsdagarna.
Ett förslag kom upp att ”privatsidan” städar där en gång på helgen. Anna Persson tar upp det
med övriga på den sidan.



Hagar. Katarina Brunlöf uppmanar att hörnstolpar rättas upp när det blir vår igen och att det
hålls efter med gräs och busk som växer upp under stängslet. Calle tar med sig detta till
Bollnäs kommun. Ev kan elever på Friskolan Nytorp som går kurs i att köra röjsåg få träna på
detta. Calle och Katarina Rosén kollar upp det. Det har varit bra sandat i och kring hagarna i
vinter.



Övriga frågor. Några punkter som ska tas upp med kommunen är;
1. Parkeringsförbud råder utanför stallet - det bör komma upp en skylt vid ”bäcken” som
talar om att man inte får parkera kring stallet. Det är okey att åka in och lasta i och ur,
men sedan ska bilarna flyttas.
2. Finns önskemål om mer belysning ut i hagarna. Det är mycket mörkt där ute.
3. Vem kontaktar man när det blir fel på el och vatten på kvällar och helger. Finns det något
journummer man kan ringa. Calle väntar på svar på det från Per-Erik Karlsson på Bollnäs
kommun. Jeppes fastighetsskötare har ingen jour i sin anställning.
4. För kännedom så är det möjligt att hyra in sig på Hästgymnasiets uteridbana vid
”Sundins”. Det kostar 50 kr per gång. Finns anslag på tavlan i stallet om det.
Bilaga:
1. Kontaktlista

