
Salomea Friskvård & Avel AB
Louise Sieka
Hamravägen 4
186 96 Vallentuna

073-951 55 32
info@salomea.se
www.salomea.se

Tillfälligt 
Uppstallningskontrakt

på Sjöhamra

Sida 1/5

Information

Hästens namn

Ankomstdatum

Avresedatum 

Ägaren

Namn

Adress

Telefon

E-post

Varmt välkomna till Salomea Avel & Friskvård!

Vi tackar för förtroendet att få ta hand om din häst och vi är stolta över att alla 
discipliner och nivåer är välkomna på vår anläggning.

För att du som kund till oss ska kunna följa din hästs resa under vistelsen på gården 
kommer vi en gång i veckan skicka filmer samt en beskrivning på hästens utveckling till 
dig. 

Kryssa i nedan vad som stämmer bäst för dig: 
o Filmer skickade via Messenger
o Filmer skickade via WhatsApp

OBS! Spara pdf-en till din dator innan du börjar fylla i den annars kan du förlora din information.
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Ordinarie öppettider för hämtning/lämning av häst
Måndag till torsdag 10-17
Fredag 10-15

Gällande besökstider för din häst och andra önskemål  är vi oftast mycket flexibla. Har 
du andra önskemål kring våra öppettider är du naturligtvis välkommen att komma med 
en förfrågan som vi skall försöka hjälpa till med. 

Dock kan ni inte förvänta er svar utav oss utanför våra öppettider. Då vi ansvarar för 
din och andras hästars säkerhet vill vi vid all vistelse samt nyttjande av vår anläggning 
ha en förfrågan och bokning i god tid, så att vi kan planera vår personalbemanning 
därefter. Anläggningen är kameraövervakad och larmad dygnet runt. 

Tack för er förståelse. 

Inför ditt besök

Det är bra om du förbereder ditt besök till oss. Nedan ger vi några praktiska tips samt 
svarar på de vanligaste frågorna. 

Information om din häst
Summera eventuella egenheter vi bör ta hänsyn till i vardagen. Skriv ut tidigare 
journaler/remisser om de finns och eventuella röntgenbilder, vid behov. 
Under broddperioden ska broddarna tas av när hästen lämnas på vattenbandsträning. 
Medtag nya broddar som vi tar på och av vid behov. 

Greppsöm eller liknande är ej tillåtet.
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Fyll i din hästs foderstat nedan 

Grovfoder: 

Morgon  kg 

Lunch  kg 

Kväll   kg 

Kraftfoder: 

Morgon

Kväll

Vi erbjuder hö med god kvalité och bra värden på sommaren samt analyserat hösilage 
med goda proteinvärden på vintern. Självklart går det bra att ta med eget grovfoder om 
så önskas. Vi rekommenderar att ni tar med en mindre mängd av ert eget så att vi kan 
ge hästen en naturlig övergång till vårt grovfoder. 

Att ta med 
• Hästens pass
• Eventuella täcken
• Krämer/sprayer
• Det hästen behöver i sin vardag

I uppstallningen hos oss ingår följande
Kryssa i det ni vill ha för er häst:
o Lösdriftsplats med vindskydd
o Boxplats 
o Rasthage 
o Sjukhage 
o Större skogshage 

Alla hästar som inte kommer med sin hagkompis går i egen hage. 
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Övriga åtaganden
Hästen kommer stå i box anvisad av oss. Strö och mockning ingår vid 
uppstallningsalternativet boxplats. Även utehagarna mockas. Fodring sker tre gånger 
per dag; på torra ytor eller i höhäck. Daglig utevistelse i valt hagalternativ. På- och 
avtagning av täcken ingår. 
Hos oss får hästen en tilldelad hylla där hästens saker förvaras. 
Vi har automatiska flottörvattenkoppar i boxarna och lösdriftshästarna har tempererat 
vatten. 

Hästägaren förbinder sig att
• Hästen är erforderligt vaccinerad mot stelkramp och influensa samt korrekt 

avmaskad/övervakad. 
• Hästägaren står för samtliga veterinärutgifter. 
• Vid akuta fall äger Salomea Avel & Friskvård AB rätt att tillkalla veterinär.

• Hästens försäkringsnummer
• Vi försöker alltid nå hästägaren först så att alla beslut görs av denne.

Får hästen buköppnas om vi inte får tag i ägaren? 
o Ja   o Nej 

Maxbelopp för veterinärvården

Vi förbinder oss att
• Hålla eventuell behandlande veterinär informerad. 
• Följa rehabplan från behandlande veterinär eller med ägaren överenskommen plan. 
• I vår skötsel och hantering av de uppstallade hästarna är god säkerhet och 

undvikande av skador på både personal och uppstallade hästar vår främsta prioritet. 
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Avtal 
Hästägaren intygar genom att skriva på detta tillfälliga uppstallningskontrakt att 
hästen inte varit i kontakt med smitta senaste 3 veckorna och att betala hästens fakturor 
inom sista betalningsdag. 

Tvist med anledning av detta avtal skall slutgiltigt avgöras genom skiljedom. 

Detta avtal är upprättat i två exemplar. 
Parterna tar var sitt exemplar. 

Ort

Datum

Hästägaren

Namnteckning

Namnförtydligande

Salomea Friskvård & Avel AB

Namnteckning

Namnförtydligande

Louise Sieka
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