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UPPSTÄLLNINGSAVTAL 

(Upprättas i två exemplar)  

Uppdaterad 2022-08-18 

 

Mellan undertecknade parter har följande avtal träffats gällande 

uppstallning av häst vid Nytorps Hästgymnasium. 

Samtliga uppgifter måste vara ifyllda för att avtalet ska vara giltigt. 

Uppstallningsvärd 

Nytorps Hästgymnasium 

Kyrkbyn 4573 

821 62 ARBRÅ 

Telefon 072-73 93 393 

Organisationsnr: 556906-3455 

Bankgiro 160-2341 

Avtalsvillkor 

I avtalet ingår av skolan anvisad box samt tillgång till sadelkammare och 

en anvisad hyllplats för utrusning samt hängare för en sadel och två 

träns.  

Tillgång till utrymme i kallförråd med en anvisad hyllplats och för EN 

fodertunna med lock att ha sitt kraftfoder i. 

Tillgång till utrymme på loge för förvaring av en månads grovfoderranson. 

Tillgång till rasthage. Skolans personal mockar bort gödseln och 

foderrester varje vår och den faktiska kostnaden för detta delas mellan de 
hästägare vars hästar använt respektive hage. Kostnaden är ca 500 

kr/månad inklusive moms. Valmöjlighet finns att själv mocka (träck och 
foderrester) i sin hage och därmed slippa/hålla nere kostnaden. 

 

1-3 veckor innan hästen flyttar in, ska träckprov göras. 

Om hästen har mer än 100 EPG ska den avmaskas enligt ordination. 

Avmaskning ska ske minst 4 dagar och max 14 dagar innan inflyttning. 

Kopia på svaret på träckprovet lämnas till stallansvarig. 

Samma dag som hästen avflyttas/kontraktet går ur ska boxen skuras ur 
och DECINFICERAS med Virkon och övriga utrymmen noggrant städas 

ur. Görs ej detta blir betalningsansvarig fakturerad för skurning och 

städning med 500 kronor. 

Virkon och finns att köpa av hyresvärden för 100 kr/box. 
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Ansvar 

Utsläpp, byte av ett täcke, insläpp och kvällsfodring sköts i vårt stall i 
kollektiv form. Hyresgäst har val att ingå i kollektivet, sköta sin häst själv 

(dock på samma tider som kollektivet, ut 07.00, insläpp 16-17, nattfoder 

20-21) eller att köpa tjänsten av skolan. (stallpersonal) 

Utanför undervisningen har ej skolan ansvar för hästhållningen, detta 
hamnar utanför arbetsmiljöansvaret då det är fritid vilket medför att 

målsman till ej myndig person som anges som hästansvarig i detta avtal 

behöver ge sitt godkännande att ungdomen hanterar alla hästar som ingår 
i kollektivet för byte av täcke, utsläpp i hage, insläpp från hage, 

täckesbyte och nattfodring på målsmans/egen risk. 

Vi rekommenderar att omyndiga personer undviker ensamarbete utan 

samarbetar med andra hyresgäster vid in och utsläpp. 

Hästägaren/hästansvarige ansvarar själv för all skötsel av hästen. 

Hästägaren/hästansvarige och eventuella medhjälpare som deltar i stallets 

kollektiva schema för ut och insläpp SKALL BÄRA HJÄLM vid detta arbete. 

Det förbehålls hyresvärden att med omedelbar verkan säga upp avtalet ur 

djurskydds eller ordningshänsyn. 

Fördelning av hagar sker i samråd med skolans stallansvarige. Enskild 

hage kan ej utlovas. 

Om betalning inte skett inom 14 dagar efter fakturans förfallodag är 
hyresrätten förverkad och hyresvärden har rätt att säga upp avtalet med 

omedelbar verkan. Detta gäller också om andra fakturor från Nytorps 

hästgymnasium inte blir betalda i tid. Hästen ska då avhämtas 

omedelbart. 

Vid evenemang äger hyresvärden rätt att nyttja boxen dagtid. 

För skada på häst eller utrustning ansvarar inte hyresvärden i annat fall 

än då denne handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. 

Då kutterspån och halm tar större plats på gödselplattan kostar det också 

mer att transportera ifrån stallet. Stallhyran höjs därför för de som ströar 
med kutterspån med 50kr/månad och för de som ströar med halm 100 kr/ 

månad. 
 

 

Kostnader 

Boxhyran är 1,400 kronor inklusive moms per månad för uppstallning i 

varmstallet och 1,250 kr för uppstallning i kallstallet. Kostnaden för 
mockning av hagar ingår ej utan faktureras i efterhand, i samband med 

att mockningen sker. 

Hyran faktureras i förskott. (Stallet håller stängt 15/6-15/8 och är då 

hyresfritt.) 



  

 Sida 3 av 8 

Vid eventuellt köp av strö och stråfoder debiteras den kostnaden i 

efterhand nästkommande månad utifrån redovisad strö och 

stråfoderåtgång.  

Ridbana och ridhus finns på anläggningen och får nyttjas av de 
uppstallade i skolstallet till en kostnad av, 100 kr/gång, 600 kr/månad, 

2500 kr/halvår, 3500 kr/helår. Använder du vår anläggning är du skyldig 
att följa våra regler. (Se separata anläggnings/ridhusregler) De som löser 

minst halvårskort har tillgång till ”Fri hoppning” en bestämd tid varje 
vecka. Hur lång tid beror på antal anläggningskort som säljs. De som löser 

per gång och/eller månad hänvisas till att boka ridhuset om/när de vill 
hoppträna. Detsamma gäller för tömkörning och longering. En fast tid i 

veckan kommer att vara öppen för de med minst halvårskort för ”fri” 

longering/tömkörning. Övriga får boka ridhuset för detta.  

Priser för bokning av ridhus: 

Dressyr 350 kr/timme, hoppning 700 kr/ timme,därefter 600 kr/h (per 

hopptillfälle) Longering och tömkörning, samma pris som hoppning. 

För ridning för tränare, krävs att tränaren har F-skattsedel och 

ansvarsförsäkring. 

Årskort gäller helår, men med begränsat underhåll av banorna 15/6-15/8.  

 

Tillgång till tvättmaskiner finns. Den lilla maskinen kostar 20 kr per gång 
och den stora maskinen kostar 50 kr per gång. Endast tvätt godkänd för 

respektive maskin får tvättas. (Lilla: kläder,handdukar,bandage etc,) 

(Stora: schabrak, hästtäcken, övrig ”hårig utrustning”) 

Duschbox finns och får användas för 25 kr per gång.  

Uppsägning av avtal 

Avtalet upphör utan föregående uppsägning vid slutdatumet. Skulle 

hästägaren vilja avsluta avtalet tidigare gäller en månads uppsägningstid. 
Uppsägningen börjar gälla den sista dagen i den månad då uppsägningen 

görs. Uppsägningen ska ske skriftligt enligt bifogad mall.  

Policy 

Skolans ordningsregler för hästanläggningen skall följas. Se bilaga 1 

(bifogas) 

Anläggningsregler ridhus/utebana. Bilaga 2 (bifogas) 

Checklista vid kollektivt arbete. Bilaga 3 (bifogas) 
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Godkännande av avtal 

 

Betalningsansvarig  

Namn  ___________________________________________________  

Adress  __________________________________________________  

Postnr  _____________________  Ort  ________________________  

Telefon  ____________________  Personnummer  ______________  

Mailadress för fakturering  ____________________________________  

Hästansvarig 

Namn  _____________________  Personnummer  ______________  

  Telefon  ____________________  

Uppstallad häst 

Namn  ___________________________________________________  

Ras ___________________  Kön  _______  Ålder ________________  

 

För detta avtal väljs (ringa in ditt val): 1. Att ingå i kollektivets schema 

2. Sköta in,ut,nattning av hästen själv. 

3. Köpa dessa tjänster av skolan. 

 

Avtalstid 

Avtalet gäller från den ______________  Till den _________________  

  

Nytorp den ______________   _____________ den __________  
 Ort 

 __________________________   ____________________________  
Nytorps Hästgymnasium Hästansvarig 
 
 __________________________   ____________________________  
Betalningsansvarig Målsman för omyndig 
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UPPSÄGNING AV 

UPPSTALLNINGSAVTAL 

 

 

Uppstallad häst ____________________________________________________  

 

Undertecknad säger upp gällande uppstallningsavtal fr o m _________________  

 

 

Hästen lämnar Nytorps hästgymnasium den _____________________________  

 

 

 ______________________________  
Ort och datum 

 

 

 _______________________________   _______________________________  
Hästansvarig Målsman för omyndig 

 

 

 

 

 

Uppsägningen mottagen den  ________________  

 
 ________________________________________________________________  

Hyresvärd 
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    Bilaga 1 
               Ordningsregler hästanläggningen 
                         
                                 Elevstallet 
 
 
 

• Vårt motto är att hålla anläggningen i ett välorganiserat besöksskick. 
Med det menar vi att här alltid ska vara välstädat och rent samt att vi har, och står för, 
en föredömlig hästhållning. 
 

• På anläggningen ska alla känna sig välkomna och man ska kunna se och lära 
sig hur föredömlig hästhantering går till. 

 

• Alla som vistas i stallet, rider och kör ska vara korrekt klädd och använda 
stålhätteskor vid hästhantering utöver rid/ körtillfällena. 

 

• Vid ut och insläpp bär alla som deltar hjälm. 
 

• Alla utrymmen hästägarna har tillgång till ska hållas i städat skick. 
 

• På varje box förvara endast två täcken (som viks och hängs upp i god ordning)  
grimma/grimskaft, eventuella boots/skydd för hagvistelse. All övrig utrustning/ 
hinkar förvaras på angivna hyllor. 

 

• Tiderna i stallet skall respekteras och följas: 
Utsläpp: Klockan 07,00. Påbörjas tidigast 06,15 och senast 07,00. 
Insläpp: Görs mellan 16,00-17,00 (tidigare vid otjänligt väder) 
Nattning: Görs mellan 20,00-21,00. Ingen verksamhet i stallet efter 21,00! 
 

• Det är ej tillåtet att leda mer än en häst åt gången. 
 

• Alla hästar vänds i grinden vid utsläpp i hage och släpps med huvudet mot 
föraren och stängd grind. 

 

• Vid insläpp stängs grindarna. Inga trådar på marken! 
 

• Hästarna vistas i hagarna max 10 timmar/dag och dessa timmar ska förläggas 
mellan 06,15-17,00. Vid tjänlig väderlek och torr mark (höst/vår) kan 
utevistelsetiden förlängas till 20,00. 
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 Anläggningsregler Utebana/Ridhus  Bilaga 2 

 
• Knacka/ropa och invänta svar innan du öppnar dörren/ grinden och går in 

ridhuset/utebanan. 

• Häst och ryttare ska vara färdigutrustade innan de går in i ridhuset/utebanan. 

• All ridning/körning sker med godkänd hjälm och ridstövlar/ridskor (skor med klack) 

• På- och avklädning av jacka och hästens skrittäcke sker i hörnet vid ingången. Där 
förvarar vi också jackor och täcken. Ingen annan utrustning ska tas med in och/eller 
förvaras i ridhuset. 

• Det är inte tillåtet att ha lösa hästar i ridhuset. 

• Vid longering, tömkörning, löshoppning och hoppning. Kratta och ”trampa” igen 
djupa hovspår efter din häst.  

• Max sex antal hästar i ridhuset på obokade tider.  Vid ridning i båda varv sker möte 
till höger. Skritt sker innanför fyrkantspåret. Ryttare på volten lämnar företräde för 
ryttare på fyrkantspåret. Halter görs innanför spåret. 

• Det är inte tillåtet att använda mobilen när du rider eller på annat sätt arbetar din 
häst.  

• Hörlurar i båda öronen är inte tillåtet om ni är mer än en i ridhuset/utebanan. 
• Tänk på att det kan vara olika utbildningsgrad på både ryttare och hästar på 

anläggningen, visa hänsyn. 
• Efter avslutad ridning, tala om för övriga i ridhuset/utebanan att du tänker ta ut din 

häst. 
• Alla mockar efter sig och vi mockar noga. Vi försöker att undvika att rida i 

gödselhögar. Det betyder att vi hoppar av och mockar om vi känner att vi vill och 
behöver rida osv där det ligger en gödselhög. Alternativt så rider vi runt gödselhögen. 

• Vaccination enligt Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR) är obligatoriskt 
• Hoppning, löshoppning, longering och tömkörning sker endast på anvisas tid 

och/eller bokad tid.  
• Vid fri ridning ingår endast block och plastbommar. För hoppning med övrigt 

hindermatreal måste bokning av ridhus/utebana ske. 
• I manegen får endast de som rider/longerar/tömkör vistas. Undantaget är de enstaka 

personer som hjälper till med hinderbyggnation samt tränare vid bokade träningar. 
Övriga hänvisas till läktare/ utanför banan. 

• Träbommar får ej användas som markbomar. Endast de gamla plastbommarna får 
användas som markbomar och cavaletti. 

• Hundar får enbart vistas på anläggningen kopplade och de får ej vara i manegen. 
Hundar som är tyst och sitter/ligger still får vistas på läktaren. 
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    Bilaga 3 
 

 CHECKLISTA  DAGLIGA RUTINER I SKOLSTALL  220818 

 MORGON/UTSLÄPP  Påbörjas tidigast 06,15-senast 07,00 

• Fodra ev,hinkar 

• Byt/ta på täcken enl,ägares uppgifter på tavlan. (bandagen och extra utr,är ägarens 

eget ansvar) 

• Utsläpp i angivna hagar (vi leder en häst i taget) 

• Fyll vatten i alla hagar (Vid fryskallt väder är det varje ägares ansvar att hästen har 

ofryst vatten hela dagen) 

• Sopa stallgången 

• Släck lyset den ena sidans lysrör (så kaninerna har ljus)och stäng ytterdörrar 

 

EFTERMIDDAG/INSLÄPP 16.00-17.00 (tidigare om oväder) 

• Ta in alla hästar, visitera/ kolla efter sår och tappade skor. Kontakta ägare vid 

avvikelser. 

• Blöta täcken till torkrum 

• Vid minusgrader: vänd upp och ned på vattenkärl i hagarna 

• Se till att alla hästar har grovfoder (middag) i boxen. 

• Sopa stallgången 

• Kolla att alla boxdörrar är stängda, det skall lysa i stallet. 

 

NATTNING 20,00-21,00 

• Ge alla hästar kvällshö –Komihåg kallstallet! 

• Kolla att alla boxdörrar är stängda och vattenkoppar påvridna. 

• Sopa vid behov 

• Släck lyset i sadelkammaren och LÅS sadelkammardörren. 

• Släck lyset i stallet och stäng ytterdörrar och dörr mot tvättmaskinsrum (nattlampor är 

automatiska) 

• Släck i kallförrådet och stäng porten mot skolgården 

 


