
Stall Hayfields – uppstallning och hyresavtal 

 

Mellan Stall Hayfields och ………………………… har följande avtal om 

förhyrning av boxplats nr:…. för uppstallning av häst träffats. 

 

Uppstallningsavgiften är 3.200 kronor/månad per box. Avgiften betalas 

förskottsvis per kalendermånad och skall vara Stall Hayfields tillhanda senast 

den första i månaden. Vid betalning senare än 7 dagar efter förfallodagen  

debiteras förseningsavgift på 100 kronor följande månad. Om hyresgästen 

icke i tid uppfyller sin skyldighet att erlägga uppstallningsavgift och icke 

inom 14 dagar efterkommen anmaning härom äger Stall Hayfields rätt att 

uppsäga avtalet till omedelbart upphörande. Avgiften kan förändras p.g.a. 

ändrade leverantörs-, drifts- eller andra kostnader och kommer då att justeras 

en månad efter skriftligt besked från Stall Hayfields. 

Uppstallningsavgifter sätts in på Hayfields Häst AB:s bankgiro nr: 5447-7062. 

 

Andrahandsuthyrning endast efter medgivande från Stall Hayfields och endast 

en kortare period. Andrahandskontrakt skall upprättas av Stall Hayfields. 

 

Vid första månadshyran debiteras även en depositionsavgift på 500 kronor som 

ersättning för städning och förstörda saker som inte åtgärdas innan utflyttning. Om 

detta är utfört på ett tillfredsställande sätt vid flytt återbetalas depositionsavgiften. 

 

I uppstallningsavgiften ingår: 

* Angiven boxplats 

* Morgon och em utfodring måndag – fredag, detta förutsatt att foder är 

   framtaget enligt givna bestämmelser och tydligt märkt. 

* Utsläpp och intag från rasthage måndag - fredag 

* Sommarbete juli månad  

 

Kraftfoder ges via automatfodring 7.00 och 21.30, så krubbor måste 

laddas innan man går hem (gäller endast nedre stallet) 

Stall B läggs kraftfoder i tydligt märkta spänner. 

Kvällsfodring av hö till alla hästar enligt uppsatt schema 

 

Utsläpp och uppehåll i rast- och beteshage, box och på stallplan sker på 

hästägarens egen risk och ansvar. 

Under juli månad utgår ingen service. 

Hästen ska vara vaccinerad mot hästinfluensa. 

Hyresgäst/skötare är skyldig att efter nyttjande hålla rent i stallet, på stallplan, 

i sadelkammare, spolspilta, manege och övriga gemensamma utrymmen samt 

att tillse att hästens utrustning förvaras på ett ordningsamt sätt. 

Rasthagarna ska mockas regelbundet och hyresgäst är ansvarig för tilldelad hage. 

 

För skada på häst eller utrustning ansvarar inte Stall Hayfields i annat fall än 

då stallets representanter förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt. 

 

Stall Hayfields ansvarar inte heller för skada som hästen förorsakar tredje man 

i annat fall då stallets representanter förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt, 

 



Stall Hayfields har försäkring för hästverksamhet. Den ger även hyresgästernas 

egendomar ett fullvärdigt skydd vi ev. stöld, brand mm. 

Försäkringsvillkor finnes att läsa i stallet. 

För skada förorsakad av hästen är hästens ägare ansvarig i den mån skadan inte 

uppkommit genom vårdslöshet från Stall Hayfields representanters sida. 

 

Vid avflyttning skall boxen och övriga disponerade utrymmen lämnas väl rengjorda 

och vidtaga nödvändiga reparationer för att återställa den hyrda boxen i gott skick. 

Stall Hayfields förbehåller sig rätten att fakturera nödvändiga arbeten för att åter- 

ställa boxen i fullgott skick. Detta gäller även tilldelad rasthage. 

 

Stall Hayfields skall svara för att stallet är i godtagbart skick samt att utfodring och 

skötsel, i den utsträckning avtalet anger är tillfredsställande, samt att ordningen i 

stallet är god. 

 

Stall Hayfields ordningsregler förbinder hästägare/skötare sig att följa. 

Ordningsregler bifogas detta avtal. 

 

Stall-gumma"  (schema uppsatt i stallet) 

 

* Fodra hö vid 07.00 + utsläpp rasthage lördag och söndag 

* Intag från rasthage + fodra lunch/em mat lördag och söndag 

* Fodra kvällshö vid 19.00 lördag och söndag. 

 

Städ-gumma var 6:e vecka (schema uppsatt i stallet) 

Städlista att kryssa i uppsatt i stallet 

 

Om du byter någon av sysslorna med annan hyresgäst/skötare så är det alltid den 

enligt schemat utsedda stall-gumma som har yttersta ansvaret att ovan nämnda 

sysslor blir utförda. 

 

Vid stora helger och röda dagar hjälps vi alla åt! 

 

Avtalet gäller från datum som nedan och tillsvidare. 

Ömsesidig uppsägningstid 2 månader, skall ske skriftligt  

och tidigast till månadsskifte. 

 

Om hyresgästen eller Stall Hayfields i väsentligt avseende bryter mot 

bestämmelserna i detta avtal kan avtalet av andra part upphävas. 

 

Detta avtal har upprättats i två likalysande exemplar varav parterna 

tagit var sitt. 

 

Vallda 2014…-……….. 

 

För stall Hayfields______________________ Hästägare______________________ 

 

 


