Noteringar från möte Vision Häst Värmdö
onsdagen den 22 april 2008 på Värmdö Bygdegård, Hemmesta
Deltagare: ett tiotal personer (var det fler än Ulf som åkte fel och hamnade på
Gustavsgården av gammal vana??)
1. Ridresa till Mongoliet
Kvällens gäst var Karin Melander Hassler som tog med sin reskamrat Helena
Sundin för att berätta om en fantastisk ridresa till Mongoliet.
Vi fick ta del av fantastiska bilder och otroligt spännande berättelse om landet,
naturen, folket, hästarna – och givetvis själva ridningen. Tyvärr går det inte att
återge i text, men vi var alla fascinerade.
Vi sänder ett stort tack till Karin och Helena för att de kom!
Har du gjort något spännande med hästanknytning som du vill berätta om så hör
av dig till Eva Bergström, 070-716 27 17.
2. Stockholm Filippa Park
Därefter berättade Anders Berg om planeringen av Stockholm Filippa Park och
att det äntligen ser ut som den offentliga medfinansieringen är löst sedan
Värmdö kommun och Regionplane- och trafikkontoret/Landstinget beviljat
pengar. Nu väntar vi på besked från Länsstyrelsen som handlägger ansökan om
förstudiemedel ur Landsbygdsprogrammet (EU-medel). Besked väntas under
maj.
Om beslutet blir positivt kommer en förstudie genomföras av Anders Berg,
Gunnel Hedman och Eva Bergström. Men de kommer att behöva mycket hjälp
av dig som vill bidra med synpunkter, idéer och erfarenheter i olika
referensgrupper förutom den etablerade ”expertgruppen” som finns sen tidigare
och var de som tog initiativet ursprungligen (se hemsidan
www.visionhastvarmdo.se)
3. Ny hemsida
Eva berättade att den nya hemsidan www.visionhastvarmdo.se äntligen finns ute
i etern. Därmed finns också en ny e-postadress info@visionhastvarmdo.se.
Sprid gärna information om att den finns.
Vid tangenterna
Eva Bergström
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