
 

Gemensamma 

arbetsdagar 

En viktig insats för att underhålla KHH är de 

gemensamma arbetsdagarna som arrangeras 

3-4 gånger per år. Det är varje förenings ansvar 

att se till att medlemmar deltar vid varje ut-

annonserad arbetsdag.  

KHH styrelses förhoppning är att alla som 

använder sig av KHH och uppskattar detta även 

är med och hjälper till att underhålla anlägg-

ningen. Vi ser därför fram mot att träffa dig i 

samband med våra gemensamma arbetsdagar.  

När många hjälps åt går arbetet fort och lätt.  

Och vi kan fortsätta att njuta av tillgången till en 

väl fungerande hästanläggning år efter år. 

När något går sönder 

Då är det allra bästa om du direkt kan laga det 

på egen hand. Det är ett bra sätt att bidra och ta 

eget ansvar. 

Fast det är inte alltid det är möjligt och då vill vi 

att du berättar vad som hänt så att vi kan se till 

att problemet åtgärdas. Det vi inte vet om, kan 

vi inte göra något åt. 

På väggen vid ladan (under taket) hänger ett 

anteckningsblock och en penna som är till för 

att du ska kunna rapportera fel eller annat som 

du vill informera styrelsen om.  

Sms och mail går förstås precis lika bra, välj det 

som passar dig bäst. 

 

  

Trivselreglerna 

är framtagna av KHHs styrelse för 

att värna om en fräsch och väl-

komnande anläggning för alla med 

intresse för hästar och hästsport. 

I den här foldern redogör vi för de villkor som gäller 

för dig som hyr box på årsbasis. 

Mer information om Kils Hästcenter finns på 
www.hastcenterhannas.se.  

 

Kontaktpersoner KHH 

Ann-Sophie Persson (ordförande) 
070 288 09 39 / affie69@gmail.com 
(Uthyrning anläggning, avtal) 

Nina Eberleh (kassör) 
070 533 91 43 / nina.eberleh@gmail.com 
(Uthyrning boxar på årsbasis, betalningar) 

Britt Lööv (sekreterare) 
070 611 27 67 / britt.loov@telia.com  
(Kalender, uthyrning boxar, anläggning)  

Diana Johansson 
073 624 81 40 / dianajohansson@live.com 
(Uthyrning boxar) 
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Så här fungerar det att 

hyra box på årsbasis 

34 av KHHs 50 boxar för tillfällig uppstallning 

hyrs ut på årsbasis till medlemmar i KHH-

föreningarna. Att hyra en box för hela säsongen 

ger dig ökade möjligheter att utnyttja anlägg-

ningen på ett mer oberoende sätt. T ex behöver 

du inte oroa dig för att din häst står för länge på 

transporten i samband med t ex träning eller 

tävling.  

Vill du hyra en box på årsbasis kontaktar du 

KHHs kassör Nina Eberleh – 070 533 91 43 / 

nina.eberleh@gmail.com. Det är först till kvarn 

som gäller. Finns inga boxar lediga sätts du upp 

på en väntelista. 

Årshyran för en box under 2016 är 700 kr. 

Betalning sker mot faktura eller direkt till KHH 

på bankgiro 525-7548. Föregående års hyres-

gäster ska ha betalat årshyran senast 31 mars, 

därefter är boxen ledig och kan hyras av annan 

medlem. 

Flera medlemmar kan dela på en box, men det 

är en av dem som står som ansvarig hyresgäst. 

Denne ansvarar för betalning och för att dessa 

trivselregler följs. Samtliga hyresgäster skall 

vara namngivna. 

Andrahandsuthyrning är inte tillåten 

Varje förening har en utsedd boxansvarig, som 

du i första hand ska kontakta om du har några 

frågor. 

Du är förstås välkommen att höra av dig till 

KHHs styrelses kontaktpersoner också. 

 

 

 

Ditt ansvar som 

boxhyresgäst 

 Boxen ska hållas ren och fräsch. Gödsel 

ska mockas ut samma dag som den 

uppkommer och läggas på angiven plats. 

Gödsel som fastnar på väggarna ska 

tvättas bort. 

 Boxen får inte användas utan strömedel. 

Vi förordar att en halv bal kutterspån 

används. Torvströ får inte användas. 

Spån finns att köpa för 50 kr per halv bal (i 

ladan). Betalas via Swish till KHH. 

 Inga föremål får permanent monteras i 

boxen. 

 Eventuella brister i boxen ska rapporteras 

omgående till respektive förenings box-

ansvarige. 

 Box får inte lånas ut. Gäller såväl box som 

hyrs på årsbasis som per dag. 

 Boxen är försedd med kodlås och aktuell 

kod ska registreras i boxförteckningen. 

Byte av kod meddelas KHHs kassör. 

I de fall aktuell kod inte har registrerats i 

boxförteckningen kan låset komma att 

brytas upp om tillgång till boxen krävs (vid 

tävling). 

 

När det är tävling m m 

KHH är en anläggning som används vid både 

träning och tävling. Anläggningen kan hyras av 

andra hästföreningar, men också för andra 

ändamål. 

Alla boxhyresgäster är skyldiga att vid behov 

upplåta sin hyrda box till tävlingsarrangör eller 

motsvarande. Arrangör har rätt att disponera 

box minst fyra dagar före aktivitet och fyra dagar 

efter. 

Arrangören tömmer och desinficerar boxen inför 

sin aktivitet. Boxen återställs sedan med en halv 

bal kutterspån och desinficerad. 

Förvarar du material (hinkar, hängare m m) i din 

box bör du märka dessa med namn. Efter att din 

box använts vid ett arrangemang kan du hämta 

dina saker i ladan. 
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