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1. Ska det finnas hästar i Värmdö?
Frågan känns retorisk. Det är självklart att det skall finnas – och finns redan många –
hästar i Värmdö!
2. Anser ni att hästarna tillför Värmdö något?
Det finns många ungdomar i Värmdö och många flickor. Hästintresset är redan stort och
det är självklart att vi skall medverka till att det finns möjligheter för alla ungdomar som
vill att hitta plats för detta. Vi vill gärna se att flickor får mer utrymme inom
fritidssektorn.
Hästhagar och stall bidrar också till att bevara öppna landskap och en levande miljö.
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?
Samhällsplaneringsnämnden borde vara rätt forum för dessa frågor. Här finns ju den
kunskap och överblick som krävs, för att så långt möjligt, tillmötesgå och hantera
hästsportens behov.
4. Är ert parti berett att driva frågan att ridning blir tillåten på cykelbanor?
Ganska tveksamt. Det låter inte särskilt tryggt att cykelbanor, som oftast även innehåller
gångbanor, även skulle kunna medge hästar och ryttare. Hästar är ganska lättskrämda och
cyklister uppträder ofta som om de ägde hela vägutrymmet. Svaret måste nog bli att det
skulle behövas ordentlig genomgång och särskilda åtgärder innan man skulle kunna
tillåta detta.
5. År 2012 uppdrog kommunen åt Anna Klerby och Roxana Ortiz att göra en
intersektionell analys av stödet till fritids- och kulturaktiviteter 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?
Se till att frågan kommer upp på dagordningen i Kultur- och Fritidsnämnden och blir ett
ärende för utredning och översyn.
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
Detta är en svår fråga att besvara idag – och riskerar att bli besvarad med ett svårbevisat
vallöfte. Vi tycker att hästsporten är väldigt viktig och värd att ägna en hel del tid och
pengar på – betydligt mer än vad som är gjort tidigare.
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