
Bilaga 1 - Avgifter 
 

Avgifterna är beslutade av TRK:s styrelse 2020-10-25 

Avgifterna gäller tills vidare, tills dess styrelsen fattat nytt beslut. 

Avgiften består av fyra delar: 

● Grundavgift, 700 kr/månad 
● Serviceavgift (strö, ut- och insläpp, fodring), 750 kr/månad 
● Grovfoderavgift (upp till 12 kg), 1 050 kr/månad  
● Anläggningsavgift (12 månader per år), 100 kr/månad 

Stallet är stängt fem veckor varje sommar, med start V. 25. Under denna period debiteras 
kallhyra. Kallhyran består av grundavgift 700 kr/månad samt anläggningsavgift 100 kr/månad.  

Total avgift: 2600 kr/månad  

Priserna/avgifterna är momsbefriade.  

 

Administrativ avgift 

Depositionsavgift: 500 kr/nyckel 

 

Tilläggstjänster  

Tvätt: 50 kr/tvätt (tvättmedel ingår. Vill man använda eget tvättmedel går det bra, men priset är 
detsamma.) 

Mockning av box/mockningstillfälle: 100 kr 

Mockning av hage/mockningstillfälle: 400 kr 

Slutavmockning av box: 700 kr  

Slutavmockning av hage: 1000 kr 

Strö 50 kr/kärra  

Rakning av häst: halvrakning 450 kr helrakning 550 kr 

Extra insläpp eller utsläpp av häst helgfria vardagar kl. 7-16 (t.ex. för att hovslagare, 
equiterapeut etc kommer på dagen: 100 kr  
 
Fodringen den lördag, söndag eller helgdag som man enligt det i förväg uppgjorda schemat ska 
fodra; 300 kr (Måste bokas senast fredag senast kl. 16.)   

Avtagning eller påtagning av t.ex. boots eller hagskydd; 25 kr per tillfälle 

Avtagning av stallbandage: 25 kr per tillfälle.(Påtagning av stallbandage kan inte köpas till.) 

Helomhändertagande (för privatuppstallad häst) (packa grovfoder upp till fyra påsar per dag, 
göra iordning ev. kraftfoder, mocka boxen, ev. mocka hagen, påtagning och/eller avtagning av 

 



stallbandage, boots, andra skydd, påtagning av ev. innetäcke, borsta häst, kratsa hovar) 400 
kr/dag 

 

Extra avgifter  

Utebliven städning efter utflytt (mocka ut, spola golv, skrubba krubba, galler etc., skrubba 
väggar): 2500 kr. 

Normalt slitage är oundvikligt. Men om den privatuppstallade, skötare, medryttare och gäster 
eller dennes häst är ovanligt oaktsam och förstör inredning, hagmaterial, staket etc. inne eller 
utomhus på anläggningen blir den privatuppstallade betalningsskyldig motsvarande 
kostnaden för reparationen.  

TRK har rätt att debitera hästägaren för merarbete som hästägaren orsakat ridklubben genom 
att inte följa uppstallningsavtalet. Dessa avgifter fastställs av styrelsen.  

 

Förändring av avgifter 

Avgifter och ändringar av avgifterna beslutas av TRK:s styrelse. Avgifterna kan ändras en eller 
flera gånger per år. TRK ska skriftligen förse de privatuppstallade med ändringarna. Ändringar 
för privatuppstallade gäller tidigast en månad från den dag som den privatuppstallade gavs 
information om beslutet. Informationen lämnas i den informationskanal som vanligen används 
mellan styrelse och de privatuppstallade (se bilaga 2). 
 

 


