Træpilleboksens ABC
Hermed et forsøg på at skabe et overblik over den kommende proces med overgang til træpiller.
Hvornår overgår min
boks til træpiller:

Hvor mange poser
piller kommer der i
hver boks?
Hvor mange poser får
jeg med i prisen?
Kan jeg købe ekstra
poser?
Hvor ofte skal bunden
skiftes?

Må jeg vælge, at have
spåner i min boks i
stedet for træpiller?

Må jeg blande
træpiller og spåner i
boksen?
Må jeg lægge en
gummimåtte i bunden
af boksen?
Hvem fjerner klatter i
min boks i
hverdagene?
Hvem fjerner klatter i
min boks i
weekenden?
Må jeg selv passe min
boks?
Er der grovfoder med i
prisen?
Hvilket grovfoder kan
jeg købe?
Kan jeg købe halm?
Hvordan får min hest
grovfoder?

Må min hest få
grovfoder i hønet?

Laden: 11/8
Lange stald: 18/8 (halvdelen op mod cafeteriaet)
Lange stald: 25/8 (sidste halvdel)
Staldene vaskes ned først, så din hest kommer til at stå i hal 4/Sarahs stald cirka én nat.
Antallet af poser er beregnet ud fra boksens størrelse.
Udeboksene: 8 poser
Lade-boksene: 10 poser
Lange stald: 12 poser
Du får to poser piller med hver uge. De bliver stillet ved din boks.
Ja. Hvis du ønsker at købe flere poser, så skal du henvende dig ved Per, Heidi, Mette eller
weekendvagten. Det er kun dem, som udleverer – man må ikke hente selv.
I udgangspunktet skal en pille-boks ikke skiftes tit.
Cirka en gang årligt, og i så fald er det bestyrelsen på vrk, der beslutter det.
Hvis du af en eller anden årsag vælger at skifte den alligevel, så betaler du selv den udgift, der er
forbundet med udskiftningen.
Ja. I så fald får du til opstart:
Udebokse/lade: 4 pakker
Lange stald: 5 pakker
Du vil i så fald få en pakke spåner i ugen.
Alle øvrige regler er, som var det en træpilleboks.
Ja, men det er vigtigt, at du vælger en af tingene som grundting.
Resten er tilkøb. Eks: står hesten på træpiller, så får du udleveret træpiller ugentligt, men du kan
ved henvendelse få udleveret spåner, som så er tilkøb.
Ja, det må du gerne. Du skal i så fald selv sørge for at anskaffe og betale den.

Det gør personalet om formiddagen.
Derudover er det dit eget ansvar at passe godt på bunden, så den kan holde længe.
Det gør du selv.

Ja, men det medfører ingen prisreduktion.
Hvis du vælger selv at passe boksen, så skriver du ”selvpas” på den hvide seddel på boksen, så
personalet kan se det.
Ja, du kan vælge mellem to kg hø (kunsttørret) eller 2 kg wrap til middagsfodringen. Du vejer det
selv af.
Du kan købe wrap og hø (kunsttørret) jf. den til enhver tid gældende pris liste.
Ja, du kan tilmelde dig en ordning, hvor du for 100,- i måneden kan tage maks 3 kg halm pr. dag.
Du er selv ansvarlig for at give din hest dette.
Personalet/fodervagt giver det morgen, middag og aften. Du skal selv veje det af og hænge det
på boksen.
Det skal være nemt at se, hvilken pose der er til hvilken fodring. Udgangspunktet er, at den
pose, der er tættest på boksens åbning er til aftenfodringen.
Ja, men vælger du denne løsning, så skal det være nemt for personalet at hænge nettet op.
Eksempelvis ved at det blot er to karabinhager, der skal sættes sammen. Der hænges kun net op
umiddelbart inden for bokslågen.

