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Noteringar från möte Vision Häst Värmdö
onsdagen den 21 november 2007 på Gustavsgården
Deltagare: 13 personer från stall, gårdar, ridklubbar, 4H, hästägare m fl.
1. Gemensam tävlingsklubb på Värmdö?
Konstateras att Ridsportförbundets krav ökar på klubbarna vad gäller tävlingsverksamhet. Det är
svårt för småklubbarna att klara av dessa krav. Totta Ogander berättade om Färingsö tävlingsklubb
där man har medlemmar på närmare 60 olika stall. Ulf Samuelsson berättade att Runsten och Årsta
Sportryttare inlett samarbete.
En fråga som dök upp är hur många aktiva tävlingsryttare det finns på Värmdö?
En annan fråga vad som egentligen gäller idag enl. Ridsportförbundet.
Kan man ha en tävlingsklubb som bara ställer ut licenser och man samtidigt är medlem i sin
”ordinarie” klubb mot kanske 50 – 150 kr extra?
Ulf åtog sig att kontakta Olle Granqvist och att de tillsammans tar reda på vilka regler som gäller
idag och utifrån det gör ett förslag.
2. Gemensamma ridturer
Maria Ahlman, stall Allsvidur, gjorde tidigare en förfrågan om det finns intresse av gemensamma
ridturer. Mötet föreslog nu att hon ska sätta upp ett konkret förslag med datum, klockslag och
samlingsplats för flera på mötet tyckte det låter kul.

3. Föreläsningar / utbildning
I höst har en lyckad ”hästkörkortskurs” genomförts i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Cirkelledare var Annelie Engemoen, men hon har tyvärr ej tid att ha någon i vår. Fler önskar gå
denna kurs så den återkommer prel. i vår under förutsättning att vi hittar en ny cirkelledare, vilket
härmed efterlyses!
Önskemål finns om fler temaföreläsningar. Eva tipsade om de som bl.a. Gustavsbergs
Ryttarsällskap inbjudit till under hösten, den senaste 27 nov om Ryttaren som idrottare.
Tips på föreläsare och ämnen mottages tacksamt!
4. Ridvägar / Ridled
Eva berättade att en målsättning är att kommunen och Vision Häst Värmdö gemensamt ska söka ett
ridvägsprojekt ur Landsbygdsprogrammet för att få resurser till att genomföra diskussioner med
markägare, inventering, kartläggning och viss byggnation med mål att få till en sammanhängande
ridled med flera ”lokala” ridslingor vid stall. Mötet trodde att det finns acceptans för att betala ett
ridpass à 200 – 300 kr/år.
Ridleder bör bygga mest på uthyrning av häst, ej så många är beredda att ta med egen häst till
okända ställen, trodde några.

Vision Häst Värmdö

2007-12-04

2 (3)

Eva rapporterade vidare från två dagars seminarium om ridvägar/ridleder som LRF inbjudit till. Där
diskuterades mycket kring allemansrätt, markägaravtal, skyltars giltighet, betalning för att rida (sk
ridpass), utnyttjande av ridleder o mycket annat. För att trafikmärken (t.ex. Ridning förbjuden) ska
gälla så måste de vara godkända av Länsstyrelsen och finnas registrerade hos kommunen. I Värmdö
kommun finns inte någon sådan skylt registrerad, enl. Leif Eriksson.
Den planerade och utlovade ridvägen söder om väg 222 vid Gustavsberg ska kommunen försöka få
in i ett exploateringsavtal med byggherren när Ekobacksavtal ska skrivas, också enl. Leif Eriksson.
Vad gäller förslaget och numera detaljplan vid Hålludden att bygga 30 villor överklagades av 6
personer inkl. VHV, men Länsstyrelsen avvisade samtliga. Berörda sakägare och Vision Häst
Värmdö kommer dock att överklaga till nästa instans.
Gång- o cykelvägen utmed Bullandövägen. De som använder vägen konstaterar att hela vägen är
aktuell för ridning då den bl a till stor del går på de sträckningar som redan tidigare använts för
ridning (inte bara vid Tuna gård utan även långa sträckor uppe i skogen). Det ger också en väldigt
fin rundtur på ca 3 mil runt Skärmarö, varför det är mycket önskvärt att ridning blir tillåten på den.
Beslöts att VHV ska skriva till kommunen och fråga vad som händer och/eller kontakta markägarna
(Jonas Wahlström och Pieter Wallenberg är de största).
5. Övrigt
Eva berättade att ansökan till förstudie av ett tränings-/tävlings-/hästcenter nu är klar att lämna in
till Länsstyrelsen. Arbetsnamnet är nu Stockholm Filippa Park (Filippa betyder hästvän).
Eva rapporterade vidare att projekt Stallkraft (dagligverksamhet för vuxna med funktionshinder i
stall och gårdar).Utbildning av stallpersonalen är klar och ett öppet hus har hållits för presumtiva
deltagare. Det finns ännu några frågor att lösa, varför inga deltagare ännu kommit igång, men
diskussionerna med kommunen går vidare. Ett positivt tecken är att Vision Häst fått förtroendet att
lägga upp en rundresa för 80 pers. från socialkontoret den 22 nov då Siggesta, Nora by o stall
Allsvidur samt Värmdö Ridklubb besöks.
Pengar hur får man tag i det? Värmdö Föreningsråd kommer att ha ett kvällsmöte under vårvintern
som kommer att handla om det. Allmänna Arvsfonden, Landsbygdsprogrammet, privata fonder
osv, kan vara en väg. Vad gäller kommunens föreningsbidrag presenterades en del förändringar på
Föreningsrådets höstmöte den 8 november och vid ett ”smalare” möte med några idrottsföreningar
den 19 nov. En nyhet är att kommunen avsatt 500.000:- till åtgärder för att få igång flickor som
ännu inte är aktiva – så här finns möjlighet att formulera ett projekt och söka (Kontakt Hans-Åke
Antonson, Värmdö kommun).
I Nacka planeras en ny ridskola. Deras fritidsnämnd har tagit beslut om placering strax norr om
Hellasgården. Den planeras för 25 ridskoleponnier/-hästar, ingen inackordering.
Kalendarium efterlystes med träffar som kommunen, föreningsrådet, Vision Häst, ridklubbarna,
stallen m fl arrangerar. Om alla som planerar några träffar av olika slag mailar till
eva@varmdoforeningsrad.se så sammanställer jag dem och mailar ut. Gör det redan idag!
Servicelistor över veterinärer, hovslagare, massörer, tränare m fl gick runt och kompletterades på
plats, men vi beslöt att sända ut dem till alla för att be om ytterligare komplettering.
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4. Sammanfattning o synpunkter
Föreslogs att vi ska ha lite mer föreläsningar för att locka fler att komma på mötena.
Sammanfattning av resultat som Vision Häst Värmdö uppnått önskades.
VHV är ett jättebra forum, på neutral mark
Önskemål om en lista på alla stall med telefonnummer så att man lätt kan kontakta varandra.
Föreslogs att det endast ska finnas en kontaktperson per stall. Föreslogs vidare att den påbörjade
listan ska sändas ut för komplettering och korrigering.
Nästa möte blir preliminärt i februari eller mars 2008.

God Jul och Gott Nytt År!
Vid tangenterna,
Eva Bergström

