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TERMINSSTART– med förändringar! 

Vi startar denna termin med förändringar; Som vi berättat innan så börjar Matilda börja 

arbeta i stallet med föreningens hästaktiviteter. Jag och Johnny arbetar helger i stallet, 

någon av oss finns ju oftast på garden under veckorna också.                                                                                                                             

Rebecca som arbetat hos oss under lång tid har slutat. Har man en autismdiagnos kan det 

vara extra jobbig och svårt att förstå och klara av förändringar, vare sig de känns positiva 

eller negativa. Viktigt är att förbereda och berätta för våra deltagare. Vi hjälps åt tillsam-

mans med föräldrar/ansvariga att förbereda och förklara förändringar för var och en utifrån 

deras behov. Det har hittills fungerat bra. 

Ateljén är nu till viss del klar. Vi kommer att starta upp med en skapardag tillsammans med 

Attention. Här kommer det både att skapas och att ta del av hästaktiviteter. Vi hoppas det 

ska inspirera till fler projekt i Ateljén. Sommartid kommer den att vara öppen för våra 

familjer. Förutom skapande aktiviteter så vill vi bjuda in föreläsare inom Autism med 

efterföljande mingel och buffé. Mer om det kommer att läggas ut på Facebook och Insta-

gram. 

Till sist har vi en överraskning, den kan ni läsa om i slutet av bladet! 

Hösten, nu är vi redo! 

Cissi/Ordförande 
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Under sju veckor har 

14 familjer spenderat en 

vecka vardera, två åt 

gången, på gården i 

Nyckelby.  

Hälften av familjerna var 

helt nya för oss och 

hälften var så kallade 

återkommare! 

DET BLEV EN HÄRLIG SOMMAR SOM BJÖD PÅ BÅDE 

SOL, REGN, HETTA OCH SVALA KVÄLLAR 

Turner & Matilda 

Utsikt från Stora Stugan en magisk kväll i juli 

Vi har många fina bilder från sommaren, bland annat från föräldrar 

som bidrar. Ett kollage kommer på hemsidan! 

Förutom hästaktiviteter, lek 

i pool, kul på spelplan och 

äventyr till Norrtälje med 

omnejd så kan det vara 

skönt att bara slappa och 

kolla på solnedgången 
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EN VECKA I ROSLAGEN 

En vecka i Roslagen 2020 

Anmälan kan göras redan nu.  

Platserna går åt fort. 

Mer info se: stall43.se 

SOMMAREN GICK SÅ FORT 

 

Vi hade utökat till sju veckor denna sommar och vi  är glada för det. Ni ska veta, alla som 

kommer hit, hur fint det är för oss som bor och arbetar på gården att få träffa er.  

 

I år hade vi extra mycket hästaktiviteter. Många barn men även vuxna som vill prova på.  

Som förstärkning i stallet hade vi Islandshästen Viljar från Rosengården, eller Ville som han 

kallas. Han blev ett välkommet och uppskattat tillskott. Han har många förmågor och pas-

sade bra både för barnen och de vuxna. Han klarade till och med att ”vara travhäst”, alltså 

dra vagn. Han är nu tillbaka hos matte Cia på gården i Ingevallsbo, Avesta. Vem vet vi 

kanske kan få låna honom till nästa sommar också! 

Foto: Kajsa Larsson Ekefjord  

Ville tillbaka hos matte Cia i Avesta 

Turner njuter av sommaren 

Rebecca, Ellen och Erik 



ATELJÉN 
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SAMARBETE MED ATTENTION 

 

 

Nu är den äntligen på gång, ateljén i gamla stallet. Johnny är i full gång att 

fixa nytt golv och isolering. Halva delen står klar och redo att inredas 

Känns kul att berätta att vi har ett samarbete med Attention/Stockholm. Den 22:a september kommer sex av deras del-

tagare som tillsammans med två av våra ska ha ”Skapardag hos STALL43”. Vi krokar i varandras Arvsfondsprojekt och 

delar med oss av våra erfarenheter: Attention har ett spännande projekt som handlar om ”Stöd i vardagen”. Tips hur 

man kan bemöta situationer som kan kännas svåra. Vi ska hitta sätt i Ateljén att uttrycka känslor och passande material 

för göra det. Det varvas med att alla får prova på att borsta och pyssla med hästarna. De som vill får prova att rida och 

köra. Johnny står redo vid grillen vid lunchtid. Vi ser fram emot den här dagen och hoppas att vädergudarna är goda. 

VÄLKOMNA ATTENTION! 

 

Gamla stallet blir nu ateljé. 

Den stora delen där hästar-

na stod kommer till att börja 

med vara öppen sommartid. 

Det andra utrymmet, före 

detta selkammare och för-

råd, har Johnny vinterbonat. 

Vi kommer att ha olika akti-

viteter året runt. Sommartid 

står Ateljén öppen för våra 

sommargäster. Vi hoppas 

också kunna erbjuda före-

läsningar för våra medlem-

mar. Mer information kom-

mer om det! 
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REBECCA 

 

MOT NYA UTMANINGAR 
 

De flesta som har varit i kontakt med STALL43 har träffat Rebecca. Hon började som deltagare 2014. Efter avslutat 

gymnasium hade hon en praktikplats hos innan hon blev anställd. Men nu väntar nya utmaningar. Rebecca har 

gjort en otrolig resa här hos oss. Allt fanns inom henne, det behövdes rätt stöd och några dörröppnare. Nu tror vi 

Rebecca har byggt en grund som kommer hjälpa henne att hitta bra anställningar med fördel inom hästunderstödda 

insatser. Vi hejar på och kommer med spänning att följa henne, inte minst hennes montékarriär. Vi hoppas såklart 

att hon ska hälsa på oss lite då och då. Det är många som kommer att bli glada då! LYCKA TILL REBECCA! 

REBECCA OCH MA DICKEN  



Den här fina tjejen kom nyligen med stora hästbussen ända från Turin I Italien. Det är Frandam Stable AB(Cissi och Johnny) som 

köpt henne. Hjälp att hitta just den här pärlan fick vi av Francois Jamier(som bland annat är agent åt Bold Eagles ägare Pierre 

Pilarski). En dröm vi haft länge blev sann. Chili som vi kommer kalla henne är 1 år. Pappa heter BOLD EAGLE och mamma 

VENUE BRODDA. Fransk pappa, svensk mamma, italiensk uppfödare, svenska ägare! 

Så här har vi tänkt: Cissi och Johnny kommer att träna Chili, målet är att hon ska komma till start som treåring. Av eventuel la 

vinst pengar kommer 1/5 gå till STALL43 för att subventionera deltagaravgifter. Alla medlemmar kan ta del av och följa Chili och 

förhoppningsvis en dag komma och heja fram henne när hon tävlar. Skulle det bli så att hon vinner någon gång så dukar vi upp 

långbord i stallet! Vi hoppas alla medlemmar ska tycka det här blir kul; Att följa lilla Chili och kanske komma i kontakt med 

travsporten på ett nytt sätt. Om Chili inte kan/vill tävla som travhäst så har hon alltid ett jobb istallet som STALL43:s terapihäst.  

CHILI PEPPER FONT 
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Äntligen framme i Nyckelby, lång resa från Italien. Vilken duktig tjej! 

VÄLKOMMEN CHILI 



Tack för stöd och samarbete 

ATG-huvudsponsor 
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TACK TILL VÅRA SPONSORER 

STALL43 vill tacka Ingun som varit vår hovslagare i flera år. Sedan vi flyttade till Nyckelby har vi 

haft behov av en hovslagare lokalt. Inte minst då Cobran fick sin hovspricka och Ma Dicken fick 

fång. I granngården har vi en hovslagare som i somras fick utrymme att ta sig an våra hästar. 

Ingun har gjort ett enormt arbete med våra hästars hovar. Inte nog med det hon har alltid varit så 

trevlig mot alla våra deltagare och glatt visat sitt hantverk. Ingun har dessutom varit sponsor till 

föreningen. HÄLSNINGAR FRÅN OSS ALLA HÄR I STALLET! 

 

PÅMINNELSE-till er som inte betalat 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 


