Frågor till de politiska partierna inför valet 2014
Information
De här frågorna kan tjäna som underlag för 2 minuters muntlig presentation från
hästryggen i samband med politikerridningen vid Hästens Dag 16 augusti.
De partier som dessutom besvarar dem skriftligt i förväg kommer att få sina svar
publicerade på visionhastvarmdo.se samt i Faceboookgruppen Vision Häst Värmdö så snart
de kommer in. Den 5 augusti kommer vi att sammanställa de svar vi fått in och sända ut
pressmeddelande.
Svara så konkret som möjligt!

1. Ska det finnas hästar i Värmdö? (om ert svar är nej behöver ni inte besvara några fler
frågor)
2. Anser ni att hästarna tillför Värmdö något? Om ja, i så fall vad?

3. Hästarna behöver mark och utrymme och måste beaktas i samhällsplaneringen. Idag har
inte något kontor ansvar för detta. Är ni beredda att ge Samhällsbyggnadskontoret ansvar
för att planera in hästhållningen?

4. Är ert parti berett att driva frågan att ridning blir tillåten på cykelbanor? Alla eller vissa?
(förutsatt att nedfallande hästbajs sparkas bort)
5. År 2012 uppdrog kommunen åt Anna Klerby och Roxana Ortiz att göra en intersektionell
analys av stödet till fritids- och kuturaktiviteter i Värmdö. Deras konklusion i rapporten
som kom 2013 var:
”Se över ridsportens villkor. Ridsporten är kommunens näst största idrott och till skillnad
från i de flesta kommuner är ridsporten den klart största flickverksamheten i Värmdö
kommun. Speciellt för ridsporten, i förhållande till andra idrotter, är att inga som helst
lokalsubventioner utgår från kommunen förutom i ett enda fall. Ridsportens villkor och
ridklubbarnas situation bör därför ses över.”
Vår fråga är: Vad har ni gjort åt detta? Eller planerar att göra?

6. Hur mycket pengar är ni beredda att satsa på infrastruktur och anläggningar för
hästsektorn de närmaste fyra åren? T ex hästvägar, övergångar, hallar., ridbanor mm.

Tacksamma för era svar med angivande av avsändare till info@visionhastvarmdo.se
senast den 5 augusti om ni vill berätta era åsikter i förväg. I annat fall har ni möjigheten på
Siggesta den 16 augusti.
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