
Stallservice
– hjälp för hästar  

och hästfolk



Be höver du hjälp vid till fälliga arbets toppar, sjuk skriv ningar el-
ler vakanser av olika längd? Häst  håll ning med för ofta en stor 
bunden  het för häst ägare och häst företagare. Avlastning gör till-
varon lättare!

Det är en trygghet för dig att veta att du har möjlighet till or-
ganiserad av bytar service eller be manning. Det i sin tur skapar 
för utsätt ningar för dig och din verk sam het att ut veck las. 

Vi kan bistå dig eller ditt före tag och vara en resurs i både 
planerade och oväntade bemannings föränd ringar, för 
kortare eller längre tid.

När du anlitar Tjuvkil Mellangård Stallservice 
börjar vi med att besöka dig på plats i ditt 
stall. Då kommer vi överens om vad som 
ska göras, när och hur lång tid det bör 
ta. Tillsammans ser vi över arbetsmiljön, 
vilka kontaktpersoner som finns och så 
vidare. Detta antecknas i avtalet så att 
båda parter är överens. 

Vi är alltid två som arbetar tillsammans, 
eftersom det ger smidigare arbete och 
ökad säkerhet.

Stallservice 
– vi erbjuder hjälp för häst folk! 



Prislista stallservice 2012 
Priser exklusive moms. Gäller fr o m januari 2012.

Grundpris
Abonnemang på regelbunden service vardagar ............................................. 250 kr/tim
Övriga kunder .............................................................................................................................................. 270 kr/tim

Pristillägg
Arbete på helg eller förskjuten arbetstid, vardag före 06.00 ..........72 kr/tim
Förskjuten arbetstid, vardag mellan 17.30–22.00 ............................................ 53 kr/tim
Förskjuten arbetstid, helg före 06.00 och/eller efter 17.30 ...............86 kr/tim
Storhelg ..................................................................................................................................................................140 kr/tim

Framkörning
Framkörningsavgift per arbetspass .......................................................................................35 kr/mil
Framkörning debiteras med utgångspunkt från Tjuvkil Mellangård. 
All debitering innefattar även framkörningstid. När det gäller abonne-
mangskunder avtalas framkörningstid.

All debitering sker utifrån faktisk arbetstid på gården. Vid abonnemang 
debiteras lägst abonnerat antal timmar. Debitering sker för varje påbör-
jad halvtimme. På samtliga priser tillkommer moms.

Abonnemang
Abonnemangskunder är kunder som långsik-
tigt vill planera in ledigheter och semestrar 
och därmed abonnerar på minst 10 dagar/80 
timmar regelbunden service per år.

Som AbonnemAnGSkund får du lägre timpris och 
det underlättar för dig som vill planera långsiktigt.

Du kan abonnera på två olika sätt. Du kan boka upp bestämda 
dagar i förväg eller också kan du abonnera på ett visst antal 
timmar per år som du sedan bokar in per telefon vid behov. 
Minst 80 timmar per tolvmånadersperiod.



Tjuvkil Mellangård AB
Tjuvkil 660
442 75 Lycke
www.tjuvkilmellangard.se

Maria Kjellberg 0704-4519 24 maria@tjuvkilmellangard.se

Theresa Pettersson 0708-470248 theresa@tjuvkilmellangard.se

Peter Bordahl 0730-2192 22 peter@tjuvkilmellangard.se

Välkommen till Tjuvkil mellangård!
Vår idé är att bli ett företag i fram kant när det gäller att erbjuda 
attraktiv häst håll ning och service.  Active Stable-lösdrift, ridhus, som-
marbete, vete rinär tillsyn och re habili terings platser gör att går den 
kan er bjuda en modern och flexibel form av häst håll ning. Vi har en 
lättskött anläggning där hästarna går i flock och rör sig, äter, dricker 
och vilar som de själva vill.  De hård gjorda ytorna mockas varje 
dag samtidigt som vi håller ett öga på hur hästarna mår.  Detta har 
frigjort resurser för oss så att vi nu gärna hjälper andra.

Vill du veta mer om hur vi kan bistå dig och ditt företag med perso-
nal för kortare eller längre tid, så kontakta oss gärna. Vi kan vara en 
resurs i både planerade och oväntade bemanningsförändringar.

Här på Tjuvkil 
Mellan gård, väster 
om Kungälv, finns 
möj lighet till riktigt 
häst liv året om.
Varmt välkomna 
till oss! 


