
Riktigt 
hästliv  
året om
– för hästar och hästfolk



Vi satsaR framåt. Under 2012 på-
börjas bygget av ytterligare en lösdrift 

med två avdelningar. Här blir inriktningen 
mer på hästar i träning, med sadelkammare 

och omklädningsrum. I samma byggnad inryms 
även en veterinärstation och på ovanvåningen ett 

pensionat av Bo-på-lantgård-modell.

actiVe stable är en ut-
veck lad form av häs thåll ning i 
lös drift. Häs tarna får upp leva 
frihet och flockgemenskap
sam tidigt som de kan få indi-

viduell ut fod ring av kraftfoder. 
Grov foder, kraftfoder, vatten 

och vila ges på olika plat ser för att 
stim ulera häs tarna till akti vitet och 

rörelse.

Här på Tjuvkil Mellangård mockar vi de hård-
gjorda ytorna varje dag samtidigt som vi håller ett 

öga på hur hästarna mår.  Vi ser hur häst arna reagerar sins-
emellan och kan hålla koll på dags formen. Våra Active Sta-
ble-hästar är väldigt sociala och tar kontakt.

VåR actiVe stable-anläggning är för till-
fället uppdelad på en valack- och en stoavdelning. 

Valackavdelningen, med skötplats och sadelkammare, ligger 
precis intill det nybyggda ridhuset för att underlätta 

träning. Ridhuset har väggar av vindväv i plåt för 
en luftigare känsla.

Sto avdel ningen idag är delvis inriktad på 
föl ston då den ligger något avskild från 
resten av verk sam heten. Här går även 
en del ung hästar. Vi har haft ston här 
som fölat varje säsong de senaste 
åren och har mång  årig er faren het 
av fö l ston och föl ningar.  Vi tar gärna 
emot avels ston, även inför fölning.



stallseRVice – vi erbjuder hjälp för 
häst folk! Häst  håll ning med för ofta en 
stor bunden  het för häst ägare och häst-
företagare. Be höver du hjälp vid till-
fälliga arbets toppar, sjuk skriv ningar 
eller vakanser av olika längd? Möjlig-
heten till organiserad av bytar service 
eller be manning skapar för utsätt-
ningar för en 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.

Välkommen till oss på Tjuvkil Mellangård. Du 
med en häst är precis lika välkommen som du som har 
många hästar eller hästverksamhet.
Besökare är välkomna, men ring oss först!

sommaRbetet har många 
gästande betes hästar varje som-
mar. De senaste åren har vi haft 
runt 80-90 hästar hos oss. Två 
rid skolor i Göte borg, Göte-
borgs Fält ritt klubb och Gun-
nebo Ryttar förening, har sedan 
ettflertalårvaltattlämnasina
häs tar på bete här på Tjuv kil 
Mellangård.  

Ambitionen är att i möj ligaste mån 
släppa häs tarna i samma hagar år efter 
år. Det skapar en trygg het för alla parter. 
Hästarna känner igen sig när de kommer, de 
prome nerar ut i hagen och fort sätter beta där de 
slutade året innan. På detta sätt ger vi häs tarna en lugnare 
och skön are semes ter, vilket också ger husse och matte en 
trygg are semes ter.



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 0706-334365 peter@tjuvkilmellangard.se

Välkommen till  
tjuvkil mellangård!

Vår idé är att bli en häst gård i fram kant när det 
gäller att erbjuda attraktiv häst håll ning.  Active 
Stable i kombi nation med vete rinär tillsyn och 
re habili terings platser gör att går den kan er bjuda 
enmodernochflexibelformavhästhållning.Allt
frånhelboxvilamedegensjukhageförkon
valescenterupptilluppstallningiboxellerfrihet
i Active Stable. Gården tar emot allt från föl ston 
till ung hästar och rid hästar. 

Företaget Tjuv kil Mellan gård startades för drygt 
tio år sedan av Maria Kjell berg. Hästar har funnits 
på gården länge, bland annat födde Marias farfar 
upp nordsvenskar.  Gården har varit i släktens 
ägo i många generationer och drivs nu av ma-
karna Maria och Peter.  

Här på Tjuvkil Mellangård, väster om Kungälv, 
finnsmöjlighettillriktigthästlivåretom.
Varmt välkomna till oss! 


