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Noteringar från möte Vision Häst Värmdö
onsdagen den 31 januari 2008 på Gustavsgården
Deltagare: 13 personer från stall, gårdar, ridklubbar, 4H, hästägare, politiker m fl.
1. Hästens Dag
Kvällens stora diskussionspunkt var frågan om vi ska anordna en ”Hästens Dag” i
kommunen.
Mötet var enigt om att det är en jättebra idé för att lyfta medvetandet om hästen, bredda
kunskap, öka förståelse, få fler att se positivt på hästen och minska rädsla samt visa
sammanhållningen inom hästsporten.
Viktigt att vara på en central plats så att vi når utanför ”hästkretsarna” och når allmänhet
och politiker.
Lämpliga plats tyckte vi är bandyplan på Ekvallen (tyvärr tål den inte belastningen från
hästar har Eva kollat upp), stora parkeringen i centrum, Siggesta, brukshundklubben i
Mölnvik (är dock gräs), Lemshaga, ängarna bakom simhallen, nya hockeyrinken vid
Ekvallen. Vi räknar med att vi måste bearbeta underlaget (lägga på grus o sand) för att få
det ridbart.
Innehåll (förslag): tjurdrivning till häst, uppvisningar (mycket korta) i olika discipliner;
tölt, flygande pass, reining, körning, akademisk ridn, arbete med häst, dressyr, hoppning,
rasparad osv. Ha servering (bar?), marknadsstånd, ponnyridning mm. Kanske på sikt
försöka få hit en av fackmässorna för ridsport som brukar vara i Nacka Strand.
Viktigt att först göra en kravspec., realistisk tidplan och budget.
Mötet var enigt om att det är bättre att börja litet och växa.
Första tänkbara tidpunkt är till hösten (aug/sep) annars till nästa vår.
En arbetsgrupp, som gärna vill ha med fler utsågs:
Anja Jussila, Terese och Jennifer Frunck från ”lilla Mörtnässtallet”, Annelie Engemoen,
stall Norra Evlinge gård mm och Jexie Ericsson från stall Beatelund (anslöt sig per mail).
Du som vill vara med att arbeta kring det här kan ringa till Jennifer på 073-646 90 21 eller
e-posta till Anja på anja.jussila@siggestagard.se, eller till
eva@varmdoforeningsrad.se.
Jonas Nilsson, kommunstyr. ordf, sa att kommunen säkert kan hjälpa till med ett och
annat om vi kommer med en bra och hållbar idé.
Arbetsgruppen rapporterar på nästa möte.

2. Öppna hus på stallen
Mötet uttryckte en stark önskan och uppmaning om att alla stall bör ha minst ett öppet hus
för närboende om året. Syftet är att få närboende mer positiva till hästen, att diskutera
markanvändning, att lösa små kontroverser osv.
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Ett öppet hus kan t ex göras så här:
Datum bestäms.
Inbjudande ”reklamlappar” skrivs, kopieras och läggs i alla brevlådor samt sätts upp på
anslagstavlor i det aktuella området.
Innehållet kan vara servering (viktigt!), en tipsrunda, guidad rundtur, prova-på-ridning
(om lämpliga hästar finns) och kanske en liten uppvisning. Det viktigaste är dock att prata
med alla besökare!
Berätta gärna när ni planerar att ha ett öppet hus och hur det blev! Sänd ett mail till
eva@varmdoforeningsrad.se.
(av egen erfarenhet kan jag berätta att det brukar vara oerhört uppskattat/Eva).

3. Gemensam tävlingsklubb
Olle Granqvist och Ulf Samuelsson som åtagit sig att arbeta med frågan rapporterade.
Olle har fört upp frågan hos Ridsportförbundets stockholmsdistrikts tävlingskommitté.
Idén har dock inte väckt något större gensvar ännu, utan man pekar på befintliga regler,
men Olle fortsätter att bearbeta.
En möjlighet är att man har en tävlingsklubb och de som tävlar får dubbelansluta sig. En
risk är då att de bara blir medlemmar i tävlingsklubben. En fråga som väcktes är vad som
händer med funktionärer om alla tävlande finns i tävlingsklubben.
Kan det finnas underlag för ett professionellt ”funktionärsgäng”?
I framtiden kanske det finns tävlingsplatser för större tävlingar som drivs affärsmässigt i
och med att kraven på tävlingar höjs hela tiden, inte minst vad gäller säkerhet.

4. Ridvägar / Ridled
Eva visade ett förslag till brev som bör sändas direkt ett start-PM för en detaljplan har
tagits. Mötet enades om att det är ett bra sätt att arbeta och att det första brevet gällande
Kulla-Karby på Ingarö ska sändas in. Se bilaga.
Det krävs dock ett aktivt bevakningsarbete för att veta när någon detaljplan som kan
beröra ridterräng är på gång. Bra om alla hjälps åt! Mycket står i Nacka-VärmdöPosten
men allra bäst information finns på kommunens hemsida, www.varmdo.se. I högerkanten
kan man gå in under rubriken Planer och på sidan som kommer upp finns i vänsterkanten
”Aktuella planer”. Där finns planer som är på gång.
Längre ner (långt ner) i listan på vänsterkanten finns rubriken samhällsteknisk nämd. Om
man klickar på den kommer man till nämnden och där kan man gå vidare till deras
handlingar och kan se kommande planer.
Hoppas ni är många som vill hjälpa till med den bevakningen och kontakta Eva, 070.716
27 17, eva@varmdoforeningsrad.se så fort något är på gång!
När det gäller gång- o cykelvägar som vi kanske vill utöka till att även bli ridvägar måste
vi komma ihåg att många har enskilt huvudmannaskap, dvs det är inte kommunen som är
ansvarig för vägen utan en samfällighetsförening eller en markägare.
Kommunen har nu påbörjat översyn av Översiktsplanen och här är det också viktigt att vi
är med och lämnar våra synpunkter på ett tidigt skede! Eva åtgärdar.
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Vi ska även lämna in våra synpunkter på förslaget för Ekobacken som nu är ute på
samråd. Där har vi varit flera personer från Vision Häst Värmdö och närliggande stall som
deltagit i arbetet från början och det förslag som nu ligger är ganska OK. Vid
presentationen av förslaget sa Lars Fladvad, samhällsbyggnadschef så här:
- Både ovana och vana ryttare ska kunna rida säkert genom området. Det är en
självklarhet!

5. Hästen i Centrum - samhällsplanering
Eva berättade om den nationella konferensen ”Hästen i Centrum” som hölls på Solvalla
den 23 jan. med 200 deltagare från alla delar av hästsverige. Bland mycket annat så
presenterades boken ”Hästen i kommunen – betyder mer än du tror” (kan beställas utan
kostnad på www.nshorse.se). Den är tänkt som en guide och hjälp för kommunerna att
planera för häst inom samhällets alla olika sektorer. Den är nu utskickad i 12 ex direkt till
Värmdö kommun.
Jonas Nilsson väckte tanken att anordna ett seminarium i Värmdö för tjänstemän och
politiker.
Fråga ställdes vad som händer med hästcenterfrågan. Svaret är att ansökan för att göra en
förstudie kring ”Stockholm Filippa Park” som arbetsnamnet är, är inlämnad till
Länsstyrelsen. Handläggaren där är mycket positiv, men kan inte bevilja den ännu då
frågan om kontant offentlig medfinansiering ännu inte är löst (krav på 20%). Vi arbetar
med frågan och har haft möte med bl a Nutek.
På frågan till Jonas Nilsson vad han tycker att vi i Vision Häst Värmdö bör göra svarade
han så här:
• bevaka detaljplaner
• jobba med att förändra attityder
• mer lobbying/underrättelsetjänst – (vi behöver vara många som jobbar med det/Evas
kommentar)
• kommunen växer vilket innebär att trycket på mark och utrymme ökar hela tiden. Ha
med det i beräkningen.
• utbilda exploatörsföretagen

6. Övrigt
Hästunderstödd terapi. Projekt Stallkraft som pågår har dock mött motstånd i PRO
Värmdö, men vi hoppas kunna överbrygga dessa, så att vi får fortsätta med hjälp av
projektmedlen från Arvsfonden.
Bosse Lilliewall vill gärna komma igång med ett projekt kring utbrända kvinnor.
Jonas berättade att kommunen har 10 flickor placerade utanför kommunen pga av att de
mår väldigt dåligt. Önskemål finns att kunna erbjuda dem hjälp i kommunen.
Kommunen anslagit 500.000 kr till att få in fler flickor i aktiviteter, flickor som tidigare
inte varit aktiva. Hans-Åke Antonsson är kontaktperson.
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Gustavsbergs Ryttarsällskap, Värmdö Ridklubb och Siggesta Ryttare har gemensamt sökt
och fått pengar från kommunen till fritidsledare vid de tre stallen.
4. Nästa möte
Nästa möte blir onsdag 12 mars 2008 kl. 18.30. Plats Gustavsgården, terapin.
Har du önskemål om vad vi ska ta upp då så hör av dig!
Separat inbjudan kommer senare
Vid tangenterna,
Eva Bergström
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