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Tips. Gör det själv

GRÖNARE ODLING OCH GLADARE DJUR.
Besök oss i en av våra 109 butiker,  
ring 0771-222 444 eller handla  
på granngården.se

KLÄDER FÖR EN AKTIV FRITID
Vi förstår vikten av att klä sig rätt efter årstiden. Kläder som andas är 
viktigt för ett aktivt liv utomhus så att du kan hålla dig torr och varm  
intill kroppen, både vid lugnare stallsysslor och vid ansträngande  
ridning. Samtidigt som kylan kommer smygande har vi fyllt butikerna 
med funktionskläder i nya fräscha färger och kombinationsmöjligheter.
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Ord. pris 85:90–599:- 

Fodertillskott KRAFFT
Gäller alla fodertillskott  
till häst från KRAFFT. 

Elit Koncentrat 
För tävlingshästar med en  
stor andel grovfoder. 20 kg.

Protein Koncentrat
För fölston och växande  
hästar. 20 kg.

10% RABATT
10% RABATT 10% RABATT

SPARA 100:-
Väst Covalliero Colomba Stl XS–XXL. NU 399:- Ord.pris 499:-. Fleecejacka Covalliero Stl XS–XXL. NU 259:- 
Ord. pris 359:-. Ridbyxa Covalliero Patina Stl 34–46. Pris 749:-. Grimma & grimskaft Covalliero set Flera 
färgställningar. Stl ponny/cob/full. Pris 189:-. 

Vi har ett  
brett sortiment av 

fodertillskott
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1. För att ta 
ut det gamla 
golvet bör man 
börja med att 
såga av det 
på längden, 
mitt på. Det är 
viktigt att få ut 
golvet i så gott 
skick som möj-
ligt. Ta gärna 
hjälp av någon 
annan. 

2. Lägg det 
gamla golvet 
på det nya som 
ska sågas till 
och använd 
som mall. Jokke 
Mikkonnen 
påpekar att det 
är viktigt är att 
ersätta golvet 
med ett likvär-
digt golv. 

3.  Det är viktigt 
med precisio-
nen när du så-
gar till det nya 
golvet. 

Att limma en matta är lite kne-
pigare. En av nycklarna till fram-
gång är att man gör ytan helt ren 
från smuts och fett för att limmet 
ska fästa. Limmet som används 
ska vara ett allväderbeständigt 
kontaktlim, och det går åt mycket, 
ett par hinkar. Man rollar både golv 
och matta, sedan måste man vara 
två personer som snabbt får mat-
tan på rätt plats. Den ena måste gå 
in ovanpå limmet, så välj ett par 
skor som du kan offra. När mattan 
är på plats sätter man den under 
tryck så att det inte bildas luftfick-
or under. Till sist fogas kanterna 
med en riklig och tät fog. 

– Det går att ersätta en limmad 
matta med en lös matta, säger 
Henrik. 

– Det är faktiskt något som jag 
kan rekommendera. Det är enklare 
och rätt mycket billigare, limmet 
som går åt kostar en hel del. 

Att byta ut en baklucka gör man 
efter samma princip – men det är 

oftast betydligt enklare. Man de-
monterar den gamla luckan bit för 
bit, tills man kommer till kärnan, 
som oftast är av plyfa. Sedan mon-
terar man ihop med nya delar. 

Ribbor motverkar halka
Om släpet har kokosmatta eller 
nålfilt på lämmen är det inte ovan-
ligt att den behöver bytas efter ett 
tag. Det vanligaste är att de är fästa 
med häftpistol. 

– Då plockar man bort varenda 
klammer, och sedan skjuter man 
fast den nya mattan med lika 
många klamrar igen, säger Henrik. 

Det går även att sätta ribbor ovan-
på mattan för att undvika att häs-
ten halkar och hålla mattan på plats 
ordentligt. Antingen sågar man till 
ribbor av karosseriplyfa eller så kan 
man köpa sockelbrädor av hårdträ 
i byggbutiken. Fyra stycken brukar 
vara lagom att skruva fast. 

Kajsa Ekedahl, text och foto

Fakta. Så svårt är det
Byta golv – är inte helt lätt, men går 
om du är händig
Byta lös matta – är lätt
Limma matta – kan vara svårt att få 
bra, dyrt
Byta baklucka – inte så svårt
Byta matta på baklucka – lätt 
Sätta ribbor på baklucka – lätt

Du kan själv byta golv i släpet
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