
Anteckningar från Stallmöte på Nytorp – 15 november 2017 kl. 17.00 

Närvarande: Lotta Eskilsson, Petter Bäckebjörk, Anneli Svärd, Nellie Svärd, Christina Blom, Lyra Blom, 

Anna Jansson, Lina Jansson, Calle Karlsson och Katarina Rosén (sekreterare) 

• Stall och ridhus- läget just nu. För närvarande är det nio hästar på Skolsidan, varav två är 

privathästar, övriga tillhör Nytorps Hästgymnasium. På privatsidan är det 8 hästar för 

närvarande och det kommer en till den 18/11.  

Underlaget i ridhuset behöver ses över. Kommunen undersöker möjligheten att fixa till det 

igen i sommar, men inget är klart.  

Alla uppmanas att stänga dörrar och fönster i stall och ridhus nu när vi går mot vintern. Det 

har satts in nya element i omklädningsrummet i ridhuset. 

Kommun (eller Nytorpcentrum?) uppmanas göra mer reklam för anläggningen för att få alla 

boxar uthyrda. Finns fn sex boxar lediga (tre i privatstallet och tre i skolstallet).  

Det är ofta o-mockat i ridhuset. Vi gör en STOR skylt och sätter upp på ytterdörren på 

ridhuset. Alla ombeds att alltid hänga upp grimmor mm och inte lämna dem på golvet i 

stallgångar och andra utrymmen. 

• Ordningsregler. Det hölls en gemensam genomgång av ordningsreglerna. Ingen uppdatering 

av reglerna gjordes.  

• Ridhusregler. Ridhusreglerna gicks igenom. Inga ändringar gjordes. Vi gör en ny större (A3) 

version av reglerna och sätter upp i Ridhuset. Hörnet där hängare mm finns upplevs ibland 

som ett ”tillhåll” för mammor o kompisar, plus extra hästar. Av säkerhetsskäl är det bara de 

som är med för att hjälpa till med hästar och barn som får vistas nere på ridhusplanen, övriga 

hänvisas till läktaren. Fortfarande problem med att det inte alltid mockas efter att ridhuset 

har använts. Skärpning!!  

• Kontaktuppgifter. Lista med namn och telefonnummer till hästägare samt kontaktpersoner 

för uthyrning och vaktmästeri uppdaterades och bifogas till protokollet. Sätts även upp i 

stallet när det är klart. 

• Foderutrymme/sadelkammare. En ny råttfälla har satts upp i foderutrymmet som sköts av 

Anticimex. Om stallet på privatsidan blir fullt, fattas det fyra sadelhängare. 

• Fikarummet/foderköket. Det blir ibland stopp i avloppet p.g.a. fett foder mm. Calle fixar 

med något fettlösande medel. 

• Spolspiltan – Fungerar bra nu, men det hänger en vattenslang där som det inte verkar vara 

någon som använder. Calle fixar så den kommer bort därifrån. 

• Hagar – Hagarna är leriga, blöta och nu även hårda och knöliga. En hage är helt oanvändbar 

p.g.a. blöta. Borde göras en urdikning där. Calle och Petter kollar vidare på det. En önskan 

från privatsidan är att hagarna kan fördelas om på de hästar som hyr stallplats under 

sommaren då hästgymnasiet inte hyr platser i stallet då. Petter får i uppdrag att kolla vidare 

på det utifrån Hästgymnasiets hyresavtal. 

• Övriga frågor. Lotta Eskilsson informerade att Arbetsmiljöverket kommer på en inspektion 

till dem den 22 november och då kommer de säkert att besöka detta stall också; 

Bilagor:  

1. Kontaktlista 

2. Stallkarta 

Vid pennan 

 

Katarina Rosén 

Nytorpcentrum 


