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Vision Häst Värmdö
Noteri ngar f rån möte må ndag 14 no v. 2005 på Gu stavsgårde n i
Gustavsbe rg.
Deltagare:

20 personer enl. separat deltagarlista

Lotta Johansson hälsade alla välkomna till detta andra möte i projekt ”Vision Häst Värmdö”.
Lotta och Eva Bergström berättade kort om projektet och vad som hänt hittills.
Inkomna förslag
Vid förra mötet ombads deltagarna/klubbarna/stallen att lämna in sina idéer, förslag på vad
Vision Häst ska börja arbeta med. Fyra sådana förslag hade kommit in och i korthet tog de upp:
1. Ridvägar/elljusspår/ridleder/bana för konditionsträning
2. Tränings-/tävlingsarena
3. Återbilda Nacka-Värmdöalliansen
4. Bli bäst på hästunderstödd terapi i Sthlm län
5. Gemensam hemsida - information - samarbete
6. Hästparad för att göra starten synlig
Pri orit ering
Efter att alla fått säga vad de tyckte var viktigast utkristalliserade sig tre huvudfrågor:
1. Ridvägar/ridleder/bana för konditionsträning. Säkrare ridning utomhus!
2. Tränings-/tävlingsarena
3. Gemensam hemsida - information också till allmänheten.
Gruppindelning
Var och en fick anmäla sig om de ville vara med i någon grupp och det ville glädjande nog i
princip alla (sammankallande understruken)
Grupp 1: Marianne Norling, Rolf Norling, Kathlén H-Karlsson, Kickan Fehr och Suzanne
Nystedt
Grupp 2: Anna-Karin Nylander, Kenneth Bäck, Ann Zetterqvist, Ulf Samuelsson och Isabelle
Öberg.
Grupp 3:Monica Kjellman, Katarina Bolmér-Karlsson, Ann Jakobsson och Cecilia Lagin.
Dessutom finns redan ytterligare två grupper som bildats vid annat tillfälle:
Grupp 4. Säkra ridvägar ut/in från Skärgårdens Ridcenter (sammankallande Eva Bergström tills
vidare). Denna grupp bör lämpligen placeras in som en undergrupp till grupp 1
Ridvägar/Ridleder
Grupp 5. Hästunderstödd terapi utifrån det möte som Socialförvaltningen bjöd in till den 19
oktober. Här är en undergrupp bildad, men intresse för fler finns. (sammankallande Eva
Bergström tills vidare)
Arbet suppgifter
Efter en kort diskussion i resp grupp rapporterade man följande:
Grupp 1 Ridvägar/ridleder börjar med Farstalandet inkl Mörtnäs. Titta på om man kan
göra vissa sträckor rullstolsanpassade.
Lisa Coudek informerade om att man får rida på Värmdöleden.
Eva ska försöka få fram ca 10 ex av den stora kartan samt maila över skrivelserna om ridvägar.
Gruppen träffas?
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Grupp 2 Träning/tävlingsanl. Vill göra en anläggning som också kan användas för
marknader, cirkus och mycket annat. Porslinstippen är ett alternativ som ligger bra till för att
knyta an till hotell mm i Gustavsberg. Ska nu utforska hur stort det är och om det är möjligt.
Gruppen träffas tisdag 6 dec kl 18.30 på Skärgårdens Ridcenter.
Grupp 3 Information ska börja med att sätta upp en enkel hemsida för Vision Häst under
Värmdö Föreningsråds där Vision Häst presenteras, arbetsgrupperna med kontaktpersoner,
nyhetsdel och kalendarium. Syfte att öka samarbetet mellan stallen. Att få kommunen att
informera t ex nyinflyttade om att hästar finns. Mål för gruppen är att vara med på
Värmdömässan i mars.
Eva mailar stallistan till Ann Jakobsson (klart)
Gruppen träffas?
Övriga frågor
Lotta och Eva finns som resursperaoner för samtliga grupper så dra er inte för att ringa eller
maila. Eva kommer också gärna, i mån av tid, på era möten, om gruppen vill.
Konstaterades att även stall i Nacka är välkomna att delta.
Mötet konstaterade att vi behöver sätta upp Vision, Mål och Handlingsplan för Vision Häst.
En annan fråga som är viktig men vi inte hann gå in på är hur vi får med näringslivet.
Näst a möt e i "st or a gruppen", dsv alla intre sserad e blir
Onsdagen den 25 januari kl 18.30 på Gustavsgården.
Noterade gjorde
Eva Bergström, eva@eye be ep.se

