Hyr tackvändare och fårgrindar genom Roslagslamm!
Med tackvändaren vänder du enkelt fåret på rygg. Den modell
Roslagslamm har valt passar till alla raser och storlekar, är
lättanvända och enkel att rengöra.
Vändaren är justerbar i höjd- och sidled så att djuret sitter fast på
rätt sätt och du får fria händer att klövverka eller avmaska mm.
Du kan också hyra fårgrindar för att underlätta hanteringen.
Roslagslamms regler och priser för uthyrning:
Tackvändaren och grindarna förvaras hos Lennart Nilson, Starrmora Gård, Riala. All
kontakt som gäller uthyrning går direkt till Lennart. Lennart och Roslagslamms
kassör, Annica Wallin, har kontakt med varandra för att dela information om vem som
har hyrt och hur länge.

Hyra betalas via Swish 070-810 24 66 med betalningsmottagare
Annica Wallin.
En tackvändare är en utmärkt hjälp vid till exempel snabb och effektiv klövverkning
av tackor och baggar. Man vänder snabbt och enkelt runt djuret, utan att använda
någon större muskelkraft.
För att underlätta logistiken och få till en hanteringsgång vid t ex klövverkning,
vägning, klippning, sortering och annat medföljer 8 stycken fårgrindar med
tackvändaren. Grindarna är 250 cm långa och 80 cm höga. Både grindar och
tackvändare kan hyras för sig, men kostnaden är ändå den samma.
Tackvändare och/eller 8 fårgrindar (fabrikat Veno/Slättökvarn model Karrousel) hyrs
ut till Roslagslamms medlemmar enligt dessa regler:
• 500 kr + moms för första dygnet och för efterföljande dygn är hyran 50 kr +
moms/dygn.
• Transport till och från Starrmora står den som hyr för.
• Tackvändaren och/eller grindar får hyras högst 3 dygn (= 72 timmar) = totalt
600 kr + moms.
• Desinfektionsmedlet Virkon medföljer vid hyra,
• Den som hyr ansvarar för att tackvändare och grindar är noggrant rengjorda
samt desinficerade med Virkonlösning vid återlämnandet.
Vid intresse av att hyra tackvändare/grindar kontakta:
Lennart Nilsson, 0709 – 44 66 36 lennart@elkyl.com
Adress: Starrmora 19, Riala
Vid betalning kontakta:
Annica Wallin, 0708 – 10 24 66 kallviken1610@gmail.com

