SAMARBETE GYNNAR ALLA!
Värmdö Hästvägsförening finns för att utveckla samarbete och kunskap

NICOLE MAGALIFF

MÖT VÄRMDÖS HÄSTAR LEENDE!
Värmdö Hästvägsförening vill samla medlemmar som kan föra en
konstruktiv dialog som leder till konkreta lösningar där hästar är ett
naturligt inslag i mljön. Hästarna ska kunna röra sig säkert utan att störa
eller förstöra. Vi vill samla alla parter och intressen i syfte att bit för bit
åstadkomma tillfredsställande lösningar. Alla ska kunna se hästar med
ett leende eftersom de bidrar till Värmdös lantliga livskvalitet.
INGMAR GRAPE

uppdykande cyklister. Kanske väcker
en liten gödselhög på stigen känslor.
Några är glada, andra mindre glada.

Värmdö är i en expansiv fas där
kommunen och markägare planerar,
bygger och förtätar på ett sätt som
minskar ryttarnas och kuskarnas fria
rörlighet. Bostadsområden växer fram
där man förut kunde rida/köra men
inga hästvägar byggs som leder
ryttarna förbi husen.
Antalet åretruntboende ökar, och dessa
nya invånare är kanske inte vana vid
hästar i deras dagliga miljö. Det ökade
antalet invånare tar sig ut i den fina naturen och gillar inte att dela stigar med
hästar av olika skäl. Ryttarna/kuskarna
uppskattar kanske inte heller att möta
barnvagnar, paraplyer eller plötsligt

Många invånare har sökt sig till en lantlig miljö för att skaffa häst och bygga
stall. Hästarna behöver motioneras på
vägar och stigar i närområdet.
Trafiken ökar kraftigt vilket gör det
både obehagligt och farligt att rida
på många vägar, då kunskapen om
hästars beteende brister hos många
trafikanter. Ryttarna har inte full
kunskap om allemansrätten och tänjer
på den genom att rida i marker på ett
sådant sätt att markskador uppstår.
Vi är en del av en nationell rörelse,
Nationella Nätverket för Hästvägar
(hastvagar.se), där flera liknande
föreningar ingår. De har medverkat till
lösningar landet runt; Värmdö är inte
unikt i det här avseendet.

VARFÖR BLI MEDLEM?
Du är: Värmdöbo, ryttare, bilist,
hästföretagare, cyklist, markägare,
kusk, eller njuter av hästar i den
lantliga miljön eller kanske irriterad
på hästar och ryttare?
Du vill: Påverka hur ridning och
körning kan ske utan konflikter.
Påverka hur ridning sker på din
mark eller medverka till att ridning
kan ske säkert i samspel mellan
alla parter! Eller kanske kunna
rida/köra runt ditt stall i Värmdö.

I Värmdö finns det mer än 1000
hästar men nästan inga hästvägar.
Ryttarna rider på befintliga stigar och
vägar, som inte alltid är så lämpliga.
Som medlem är du med och påverkar
och medverkar till att hitta lösningar
som är acceptabla för alla parter.
Bli medlem och stöd din sak!
Sätt in 100 kr (privatperson)
eller 500 kr (juridisk person) på
pg 667220-8, bg 165-4003,
Värmdö Hästvägsförening.
Ange dina kontaktuppgifter (Namn,
e-post och telefon) där eller e-posta
dem till kassor@varmdohastvagar.se
EVA BERGSTRÖM

Att markera vilka vägar och stigar som är till för hästar
underlättar samarbetet.

FÖRENINGENS SYFTE
• Verka för en god infrastruktur anpassad för hästverksamhet.
• Uppnå en gemensam syn mellan hästintressenter, markägare och
kommunen och att göra överenskommelser och avtal mellan dessa
parter.
• Skapa ett trafiksäkert och attraktivt hästvägsystem för permanenta
och gästande ryttare i Värmdö kommun till gagn för hela hästnäringen
• Ge kunskap i samverkan av häst i natur och trafik i alla målgrupper
samt sprida kunskap till andra trafikanter om möten till häst.
Värmdö Hästvägsförening är en ideell förening med årsmötet som högsta beslutande
organ. Arbetet leds av en av årsmötet utsedd styrelse, som i år består av sju personer.
Ordförande är Eva Bergström som nås på ordforande@varmdohastvagar.se, 070-716 27 17.

www.varmdohastvagar.se
info@varmdohastvagar.se

