
   

   

I den här utgåvan 

Stall 43 summerar………...………….2-4 

Hästarna……….……………………...5-7 

Horses for Happiness………………….8 

Öppet Hus……………………………….9 

Hundarna m.m………………………..10-11 

Medlemsavgift……… ………………..12 

Tack till sponsorer……………………...13 

 

STALL43:s MEDLEMSBLAD NR 1 2022 

SAMSPEL KREATIVITET ACCEPTANS 

2022! 

STALL43 fyller 10 år 

 

Vi startade stall43 på Solvalla 2012 i väldigt liten 

skala, endast med vår travare Cobran och en delta-

gare.  

Att det var en stor efterfrågan för anpassade aktivi-

teter för vår målgrupp var tydligt. Det inspirerade 

oss att satsa på projektet ”Trav för ungdomar med 

Asperger”. Vi presenterade vår idé för ATG som 

gillade den och har varit vår huvudsponsor och stöd 

sedan dess. 2016 gjorde vi om verksamheten till en 

ideell förening. 2018 startade vi ett treårigt Arvs-

fondsprojekt i samband med att vi flyttade ut hela 

verksamheten till gården i Nyckelby Norrtälje. 

Vi har mött och lärt känna så otroligt många fina 

deltagare och deras nära, vi delar många fina min-

nen. Vi vet att många barn, unga och föräldrar käm-

par att få sin vardag att fungera, och vi är glada om 

vår förening kan bidra med att finnas till för dem. 

Nu summerar vi, gör en del ändringar och ser 

framåt, läs mer i detta blad! 

Cissi/ordförande 

 

10 år 
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 2 STALL43 

2 

Turner & Matilda 

Under hösten och vintern 2021 har vi minskat ner verksamheten för att ha tid att utvärdera de år vi har 

bakom oss. Det fanns behov att stanna upp, besluta hur vi vill och kan gå vidare och med vilka resur-

ser. 

Att få ekonomi i vår föreningen har alltid varit en utmaning. Det bygger mycket på ideellt arbete, spon-

sorer och gåvor. 

För oss är det självklart att vi utför ett värdefull insats. Vi har så många exempel på det under åren. Att 

få komma hit som ensam deltagare har varit avgörande för många vi mött och har haft en positiv inver-

kan på mångas liv. Att vara i ett sammanhang där 

det finns utrymme, tid och förståelse blir en 

fristad för många som ställs inför ständiga utma-

ningar i sin vardag. 

Att få beslutsfattare att förstå värdet av detta är 

svårare. Vi arbetar på med det. 

Vi är tre personer; Cissi, Cia, Johnny som driver 

föreningen nu. Tillsammans med hästar, hundar, 

katt och höns. Inför 2022 har dragit ner och ställt 

in ett par projekt. Men samtidigt startar vi upp ett 

par nya! 

En del förändringar 

Stall43 summerar och ser framåt 

”Trav för barn och unga med Autism”  

som innebär att man kommer som en delta-

gare i taget fortsätter som vanligt. Vi tar emot 

åtta deltagare i veckan.  
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           STALL43 

”En vecka i Roslagen” vårt mycket populära 

projekt, läggs tills vidare på is.  

Det var ett svårt beslut att ta och det känns ve-

modigt inombords , vi vet ju att en sommar-

vecka här har betytt mycket för många familjer. 

En vecka i Roslagen har pågått i sex somrar 

med snitt 12 familjer per sommar. 72 familjer, 

en del återkommande!  

Det har varit en ynnest för oss att lära känna 

alla och glädjas åt alla barn och unga som verk-

ligen tagit till sig av gården. Precis som vi öns-

kade. Vi tar med oss en mängd fina minnen. Nu 

ska vi både återhämta oss och öppna upp för 

nya projekt riktade till Unga vuxna denna som-

mar. Efter det får vi besluta om vi tar upp pro-

jektet igen eller gör någon variant av det.  

 

Vi vill skicka ett stort TACK till alla som varit med och förgyllt 

somrarna här i Nyckelby! 

           EN VECKA I ROSLAGEN 
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STALL43 

JOHNNY I NYA 

ATELJÈN 

Nu är det mesta 

klart, slutfinish 

återstår; det ska 

målas, matta ska in, 

elen ska dras och 

luftvärmepump 

upp. 

Sedan invigning! 

”Dagsutflykt” fortsätter som innan. Vi vänder oss till dagliga verksamhet, skolor, gruppboenden, med 

flera. Här kommer man i grupp max 5 personer. Vi planerar och förbereder dagen med ett upplägg som 

passar gruppen. Det kan ingå stallvistelse då man får lära känna hästarna, rida, köra, aktiviteter i atel-

jén, vid säsong kan vi erbjuda bad i poolen, vi har en spel och bollplan, fina strövområden, det finns grill 

och matplatser ute när vädret tillåter. Annars har vi en uppvärmd stuga med kök och matrum. 

Vi kommer även att erbjuda personer med personlig assistans Dagsutflykt med samma tema som 

ovan. 

Unga vuxna 

Vi vänder oss nu lite extra till unga vuxna med Autism och IF (intellektuell funktionsnedsättning). Vi vet 

att det är en bortglömd målgrupp som ofta blir isolerade och utanför. Vi kommer att bjuda in till cafékväl-

lar, skapandekvällar, disco med mera i ateljén. En del projekt kommer att ha kombinerat stall och ateljé-

tema. 

YOGA OCH RIDNING 

Vi har även planer på att erbjuda en kombinerad Yoga och Riddag för föräldrar/anhöriga. Men det får vi 

berätta mer om senare. 

ATELJÈN…. Nu äntligen, alldeles snart blir det inflyttning 

Äntligen kan vi erbjuda ateljéverksamhet. Här kommer vi att ha olika skapandeaktiviteter, föreläsningar 

och andra sammankomster. Det har tagit sin tid, Johnny har lagt ner ett fantastiskt arbete på egen 

hand. Vi har inte haft ekonomin att kunna färdigställa den så fort som vi önskat. Men en oväntad gåva 

(som vi berättar mer om sid 8) gjorde det möjligt för oss att äntligen få de sista bitarna på plats. Inte nog 

med det, de fina fönstren från Norrtälje Fönster är äntligen levererade och monterade. Ett rabatterat 

pris därifrån hjälpte också till att färdigställa vår fina ateljé!  
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 5 STALL43– HUR MÅR HÄSTARNA 

ARC TURN INTO THE TOP 

”Turner” 

American Quarter 

27 år 

Turner är numer nästan heltidspens-

ionär, han kommer att göra ett par 

uppdrag i veckan. Men det är dags-

form som avgör, vissa dagar är han 

stel och trött andra dagar är han rik-

tigt pigg. 

 

 

 

 

 

 

COBRA KEJS 

”Cobran” 

Varmblodig travare 

19 år 

Vår läromästare som lärt så många 

att köra häst, tänk att han är 19 år nu. 

Han har arbetat hos oss i 10 år! Han 

fortsätter förgylla stallet som travhäst 

men är även en duktig ridhäst. 
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 6 STALL43– HUR MÅR HÄSTARNA 
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MA DICKEN 

Gotlandsruss 

19 år 

Ma Dicken har haft det lite kämpigt med fång för ett par år sedan och 

denna sommar hade hon väldiga besvär med sina ögon särskilt då 

det ena som blev ansatt av fluglarver. Det krävdes hjälp på veterinär-

klinik för att få ordning på det. Nu mår hon bra, men vi har lite extra 

koll på henne. Ma Dicken ställer som vanligt upp på allt vi ber henne 

om. Hon rids av våra yngre deltagare och körs av både yngre och äldre. Hon älskar att köras på grusvä-

garna runtom i Lohärad, då blir hon riktigt pigg och vill gärna visa att hon faktiskt är en snabb liten travare!  

 

TOTTE 

Serbiskt varmblod, travare 

13 år 

Totte börjar bli redo att arbeta mer i föreningen. Eftersom han hade negativa upplevel-

ser från travet så har vi sökt nya vägar för honom. Han tränas mycket i tömkörning och 

även i Akademisk Ridkonst. Vi ser att han trivs med det. Mer om Totte på nästa sida.  

 

CHILI PEPPER FONT 

”Chili” 

Varmblodig travare 

4 år 

Chili är hemma på gården sedan september, efter varit på trä-

ning hos Stig HJohansson. Stig har byggt en bra grund och ruti-

ner för Chili. Hon behöver mycket tid att växa och utvecklas. 

Hon tränas nu här på gården av Johnny. Hon är pigg, glad och 

trivs med livet. Tids nog blir det dags för start igen! 

 



 7 

 7 

7 

                        TOTTE 

HOVSLAGARE 

TOTTE 
Vi vill gärna att våra travhästar ska få fortsätta att vara travare även om 

de skolas om till att bli ridna. I Tottes fall blev det svårt. Han blev alldeles 

för stressad i vagn. Det gick inte att kommunicera och samspela på det 

sätt vi behöver kunna göra. Han mådde inte bra, det var för kravfyllt och 

jobbigt för honom. Vi valde därför bort att köra honom. Vi pausade även 

från ridning då han även där löste det mesta med att stänga av och 

springa fort. 
SAKTA STEG FÖR STEG GÅR DET FRAMÅT…. 

Totte har under hösten varit på två tömkörningskurser. Vi har hittat en 

mycket trevlig gård i Åkersberga, Grindtorps Gård, som bjuder in olika 

tränare och föreläsare. En av dem är den mycket erfarna Anders Eriks-

son. Han har gett oss tips och vägledning för att hjälpa Totte att hitta sin 

egen balans, att bli lugnare och få bättre självkänsla. 

Vi har även arbetat en del med Akademiska ridkonstens ”Groundwork” 

som är det grundläggande arbetet från marken. Totte har så smått fått 

vänja sig att ha sadel på sig igen. Planen är att han snart ska kunna ar-

beta som föreningens rid och tömkörningshäst. Att han mår bra, trivs, litar 

på oss och sig själv är det viktigaste.   

Vi är så stolta över Totte som tar till sig sin träning, utvecklas och 

växer som individ. 

 

 

ANDERS ERIKSSON OCH TOTTE 

grindtorpsgard.se     anders-eriksson.se 
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 8                         GÅVOR 

 

Vi vill presentera Horses for Happiness, en jätteviktig förening som verkar för inkludering inom 

hästsporten. I september startade de Pride Racing då trav och galoppsverige gick i Regnbågens 

färger. Tre banor körde tävlingsdagar tillägnade Pride Racing och ett gäng kuskar bar regn-

bågshjälmar. 

Projektet avslutades med en välgörenhetsauktion. Vi hade äran att få bli en utav donationsmotta-

garna i detta fina initiativ. Jättehäftigt!  

Vi funderade en del hur vi skulle förvalta den gåva vi fått och kom fram till: Då vi var i stort behov att 

få ateljén klar och det var tufft för oss med finansieringen, kunde vi i och med gåvan få hjälp med 

inköp av fönster, färg till väggar och tak plus matta. Detta innebär att vi kan starta upp ateljén under 

våren som vi så gärna ville. Tusen Tack!  



 9 

 9                 ÖPPET HUS 

När ateljén är helt klar och det våras gör gåvan från Horses for Happiness även det möjligt för oss 

att bjuda in till öppet hus. Nu har vi ju pandemin att ta hänsyn till så vi får avvakta tills vi vet hur 

restriktionerna ser ut då. Vi ser verkligen fram emot att träffa medlemmar/deltagare, Sponsorer, 

föreningar och andra intresserade. Vi bjuder på tårtor i ateljén. Stallet står öppet och de som vill får 

träffa hästarna. Det finns möjlighet att provköra och provrida. Vi kommer att visa och berätta om 

gården och de projekt/aktiviteter vi har att erbjuda. 

För att det inte ska bli för många och för rörigt både med tanke på Corona och våra deltagare så 

ska kommer det att finnas olika tider under dagen att välja på. 

Vi återkommer med exakt datum och tider! 

Väl mött i Nyckelby! 

Öppet hus 

Vi vill också berätta om gåvan vi fick från Mälaren Hästklinik förra året, den skulle användas för att ge 

barn i Resursklasser i Norrtälje tillfälle att komma hit till oss. Det blev dessvärre inställt på grund av 

Corona. Nu håller vi tummarna att det går att genomföra på påsklovet eller under sommarlovet 2022. 
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För två år sedan adopterade vi Bordercollien 

Yax. Han är världens snällaste som älskar 

barn. Han har blivit kompis till många i före-

ningen inte minst under sommaren då han 

umgåtts med alla familjer. 

Rakaz kom till oss som valp för ett år sedan. 

Han är en Cane Corso, som är en vakt och 

gårdshund. Han älskar att ströva omkring på 

gården bland alla djur och människor. Yax är 

bästa kompisen. Rakaz är en social kille som 

gillar att gosa och pussas helst i någons 

knä :). Att han väger 50 kg det har han inte 

förstått. Han har fått sitt namn efter travaren 

Rakas, som betyder älskling på finska. Pas-

sade för vår stora lilla kille. 

HUNDARNA 

FINASTE VOVVARNA RAKAZ 

YAX 
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LITE BLANDAT 

-Men jag då, ska ni inte skriva om mig?  Tror 

att alla som varit på gården i Nyckelby har 

träffat Maskot. Kan vara lite avvaktande 

första gången han träffar någon, men det går 

snabbt över. Maskot vill gärna umgås och 

berätta om alla möss och råttor han fångar 

här på gården. Och ja han tycker han är den 

snyggaste Sibiriska katten som finns. 

Vi kan bara hålla med! 

MASKOT 

BÄSTA JULKLAPPEN 

Min bil och jag(Cissi) fick den här       

julklappen av Johnny. 

Häftigaste nummerplåtarna.  

Är barnsligt glad för denna klapp! 

TURNER 

I våras var vi osäkra om Turner skulle orka. Han drabbades 

av otäcka såriga eksem och var allmänt hängig. Efter hjälp 

av veterinär ökades den medicin som Turner redan får se-

dan flera år mot en sjukdom som heter PPID. Det var som 

ett mirakel, eksemen försvann och Turner piggnade till. Vi 

tar en dag i taget. Han är pensionären som älskar att jobba. 

Så beroende på dagsform så får han sina arbetsuppgifter. 

Han får även gå på mysiga promenader med Bitte som 

hjälper oss här på gården 

 
10 ÅR 
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MEDLEMSAVGIFT 2022 
Ni som är deltagare får medlemsavgiften automatiskt på första fakturan  

 

Vi hoppas DU vill fortsätta  

att vara vår stödmedlem, 

kostnad 

 

100 kr 
Swisha till 070 33 22 369 

Cecilia Skogh (ordförande) 

Skriv 2022, namn och e-postadress 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUSEN TACK! 

 

MEDLEMSAVGIFT 2022 
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Tack för stöd och samarbete 

Med hälsningar från 

styrelsen 

Cissi • Cia • Johnny 
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SAMSPEL ● KREATIVITET ●  ACCEPTANS 

Stall43 är så mycket mer än bara stall och hästar! 

Vi är en ideell förening speciellt anpassad för barn och ungdomar med  

autismspektrumdiagnos och deras närmaste. 

En fristad i Roslagen 

Rogivande gårdsmiljö, ateljé och hästar 

 
STALL43 i NYCKELBY/LOHÄRAD, NORRTÄLJE   

Stall43, Ideell förening, orgnr: 802499-5006 

Nyckelby 45  761 72 Norrtälje 

stall43.trav@gmail.com   www.stall43.se   tel. 070 33 22 369 


