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NU ÄR SOMMAREN HÄR! 

2019 startade inte så bra för två av våra hästar. Cobran drog på sig en allvarlig hovspricka som var tvungen att 

opereras och Ma Dicken fick fång, en besvärlig sjukdom som i det här fallet antagligen hade med många foderby-

ten att göra. Förra sommarens torka gjorde det svårt att få tag på bra foder. Ma Dicken blev tvungen att stå inne I 

två månader för att läka ut. Cobran gjorde henne sällskap i tre veckor men fick sedan börja gå ut till kompisen 

Totte som väntade I hagen. Ma Dicken blev bra men tyvärr så är det känsligt med fång, har hästen väl fått det så 

är det risk att det kommer tillbaka. I skrivande stund så har Ma Dicken återigen en känning, hon vilar tills vidare 

men det verkar inte lika allvarligt denna gång och vi hoppas hon snart ska vara tillbaka I sin vanliga fina form. 

Nu har vi haft avslutningar för alla deltagare. Otroligt vad alla har lärt sig mycket och utvecklats. Vi ser fram emot 

fortsatt samarbete i höst. Som vi skriver om på nästa sida så blir det lite omorganisering av arbetsuppgifter hos 

personalen. Jag kommer att arbeta mer med att informera och föreläsa om vår förening. Målet är att få kom-

muner, skolor och sponsorer att satsa på oss och skapa subventionerade platser för alla som vill komma hit. Jag 

kommer även att arbeta i skapandeverkstaden som vi startar upp i höst. Mer information om det kommer. Jag 

finns oftast på gården och hjälper till i stallet när det behövs. Cia som är vår kassör arbetar med administration, 

planering och bokföring. Johnny ansvarar som vanligt för drift och underhåll av stall och hela gården. Han kom-

mer att utöka sin arbetstid något. På sidan 2 kan ni läsa om  Matilda som är vår nya medarbetare. Hon kommer 

att ansvara för det viktiga arbetet med våra deltagare i stallet.  

Den 23 juni drar  “En vecka I Roslagen” igång. Denna sommar välkomnar vi 14 familjer som under sju veckor 

gästar fina gården i Nyckelby. Vi ser fram emot att träffa er alla! 

TREVLIG SOMMAR! 

Cissi/Ordförande 
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VI FRÅGAR MATILDA 

Hur länge har du arbetat som fysioterapeut? 

Jag tog min examen 2012. 

Vilka arbeten har du haft efter examen? 

• Jag har arbetat i ett projekt med hästunderstödda insatser inrik-

tade på barn med Autism tillsammans med Pia Tillberg och Cissi . 

• På korttidsboenden för ungdomar med autism. 

• Habiliteringen i Mörby för ungdomar och vuxna. 

• Karolinska sjukhuset, Solna 

Hur kom du i kontakt med STALL43? 

Jag arbetade tillsammans med Cissi för många år sedan, när jag flyttade 
till Norrtälje fick jag höra att STALL43 hade flyttat hit. Tänkte att jag 
skulle kontakta Cissi, i den vevan fick jag se annons att STALL43 sökte 

någon att arbeta med hästunderstödda insatser. Jag hörde av mig direkt. 

Hur känns det att arbeta hos STALL43? 

Jätteroligt, inspirerande och utvecklande. 

Vad tycker du om hästarna? 

Fantstiska, stabila och nyfikna. Jag ser fram emot att lära känna dem 

mer. 

Vad är dina erfarenheter av hästar? 

Min första hästkontakt, när jag var 7 år, var i Hälsingland där vi har 
landställe. Där har jag hängt i grannarnas stall från morgon till kväll och 
umgåts med deras travare. Sedan gymnasiet så har jag en alldeles 
speciell favorit, Guggies Girl, så snäll och uppriktig häst. En riktig kom-

pis. 

Hur kom det sig att du ville arbeta med hästar? 

Under min utbildning fick jag av en händelse reda på att man kunde 
kombinera arbetet som fysioterapeut med hästar. Jag gjorde min praktik 
hos Stiftelsen Hippocampus som är inriktad på Hästunderstödda insa-
tser. Och nu känner jag att jag hittat rätt. Har velat arbeta i en sådan här 

verksamhet sedan jag gjorde min praktik. 

Och till sist, är du släkt med Magnus Uggla? Nej, *smile*. 

MATILDA UGGLA 
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FAKTARUTA  

Namn: Matilda Uggla 

Ålder: 30 år 

Familj: sambo och två barn  

1 och 5 år samt hunden Charlie. 

Bor: Norrtälje 

Yrke: Fysioterapeut, 

Styrelseledamot för OHI-

Organisationen för hästunder-

stödda insatser. 

STALL43 ÄR VÄLDIGT GLADA ATT FÅ PRESENTERA NYA 

MEDARBETAREN MATILDA UGGLA 
Från och med september kliver den här härliga tjejen in i verksamheten för att arbeta 50%. Matilda som just nu är mammaledig har 

sedan i vintras arbetat extra på helger för att sakta men säkert komma in i verksamheten. Matildas uppgift är att arbeta med våra 

deltagare. Matilda har erfarenhet av både hästar och att arbeta med barn och ungdomar med autism, hon är utbildad fysioterapeut 

och har tidigare arbetat med hästunderstödda insatser. Matilda är styrelseledamot för OHI, Organisationen för Hästunderstödda 

insatser, hon är engagerad i ämnet, följer utvecklingen och förkovrar sig ständigt. Den här utökade kompetensen som Matilda tillför 

föreningen välkomnar vi och lägger stort värde i. Vi ser verkligen fram emot att följa hennes arbete. Det kommer att vara utveck-

lande för oss alla. Välkommen till STALL43 Matilda! 

Turner & Matilda 

Matilda och Hedvig hälsar på Cobran. Lilla 

Hedvig verkar gilla mammas nya arbets-

plats. 
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EN VECKA I ROSLAGEN 

FAKTA: En vecka i Roslagen 2019 

Start v. 26 till 32 

För alla familjer som har barn med 

Autismspektrumtillstånd 

Längd 1 vecka 

Fullbokat 2019 

Anmälan till nästa sommar kan göras 

redan nu. Platserna går åt fort. 

Mer info se: stall43.se 

NU ÄR DET DAGS FÖR ”EN VECKA I ROSLAGEN” 

 

Som vi längtar! Det är nu fjärde året som vi har ”En vecka i Roslagen”. Det är en mycket 

efterlängtad och efterfrågad aktivitet. Två familjer kommer samtidigt i varsin stuga. Vi star-

tar veckan med en gemensam grillkväll där vi informerar om veckan, gården och omgiv-

ningarna. Tanken är sedan att man är självständig i sin stuga men har tillgång till gården. 

Här finns pool, SPA-bad, boll/lekplan, cyklar, höns, katt, hund och fyra hästar. Om man vill 

kan man vara med och ta ut/in hästarna, hjälpa till att fodra. Det går också bra att boka in 

rid och körlektioner. 

 

Grundtanken med den här veckan var att skapa en miljö och ett sammanhang där alla i en 

familj där det finns ett/flera barn med Autismspektrumdiagnos och/eller andra diagnoser 

ska kunna slappna av och vara precis som man känner för. Att vi alla som finns på gården 

har förståelse och acceptans. På så sätt skapar vi en atmosfär där alla även syskon, föräld-

rar och anhöriga ska trivas och koppla av.  

 

Vi önskar alla nya och återkommande familjer välkomna!! 

 

 

För att det ska vara möjligt för föreningen att genomföra den här aktiviteten 

så att alla som vill ska få chansen, så har ATG gått in som sponsor med extra 

stöd, utöver det STALL43 redan får, riktat just till ”En vecka i Roslagen”. Det 

tycker vi är stort och vi vill skicka ett särskilt tack till dem! 

LEDIG PLATS 

Vi har fått in ett sent åter-

bud, v. 27 30 juni– 7 juli i 

Lilla Stugan! 

Vid intresse ring  

070-33 22 369 eller mejla 

stall43.trav@gmail.com 

Foto: Peter Eliasson 

Foto: Kajsa Larsson Ekefjord  



VETERINÄR GUNNAR 
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STALL43 FICK EN OVÄNTAD GÅVA  

MEDLEMSAVGIFT 2019 

 

Vi vill påminna att betala medlemsavgiften för 2019! 

OBS! Alla som deltar i föreningens aktiviteter ska betala medlemsavgift.  

Det görs genom att betala in till föreningens bankgironummer 5096-6480.  

Märk med “medlemsavgift 2019” och namn. 

 

• Deltagare 200 kr 

• Familjemedlemskap 300 kr 

• Stödmedlem 100kr 

 

Gunnar Nilsson, före detta klinikchef på Solvallas hästsjukhus, har skänkt      

5 500 kr till STALL43. Vi är väldigt smickrade och glada för denna gåva. Sty-

relsen har kommit fram till att pengarna ska gå till att skaffa en                    

handikappramp. Ett efterlängtat hjälpmedel. 

 

TUSEN TACK GUNNAR! 

Foto: Peter Eliasson 
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FOTON 

 

Vi vill rikta ett stort tack till Kajsa Larsson Eke-

fjord och Peter Eliasson. Två fotokunniga föräld-

rar som varit här på ”En vecka i Roslagen”. För-

eningen har fått ta del av deras fantastiska bilder 

och dessutom får vi använda dem i olika sam-

manhang. Vilken skatt! 

På denna och nästa sida visar vi smakprov! 

Foto: Kajsa Larsson Ekefjord 



FOTON 

Foto: Peter Eliasson 
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Tack för stöd och samarbete 

ATG-huvudsponsor 
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STALL43:S IDOL BOLD EAGLE KOMMER TILL SVERIGE 

 

Den 10 augusti är det Åbys Stora Pris. Ett ärofullt lopp där Bold startar. Nu håller vi tummarna för 

den franska superhästen och hoppas han får ett bra lopp som gör honom rättvisa. 

 

Och varför inte ta ett äventyr till Åbys travbana, på med den röda T-shirten och heja fram vår hjälte!!  

BOLD EAGLE 

FAKTA 

Bold Eagle, är en av världens absolut bästa 

travhästar. Med bland annat två vinster i Prix 

d'Amérique och insprungna ca. 45 miljoner. 

 

Bolds ägare Pierre Pilarsky lät trycka upp T-

shirts och kepsar med Bolds Logo. STALL43 

fick sälja dem på Eliotloppet 2017 och 2018. 

alla intäkter gick till föreningen. Pengarna 

gick till att anlägga kör och ridbanan i      

Nyckelby. 


