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Vision Häst Värmdö
Noteri ngar f rån möte o nsdag 25 j a n. 2006 på Gu stavsgårde n i
Gustavsbe rg.
Deltagare:

13 personer från 7 stall/klubbar.

Eva Bergström berättade kort om projektet och vad som hänt hittills och att Värmdö kommun
beslutat att identifiera platser/områden lämpliga för hästbyar.
Rappor t ering från grupperna

Inf o rmatio n k ommu ni k atio n/ i nfo rmatio n
(deltagare Monica Kjellman, monica.kjellman@sweco.se, Catharina Bolmér-Karlsson, Ann
Jakobsson och Cecilia Lagin.)
1. Hemsida - är förhoppningsvis på g (ett första embryo finns nu under
www.varmdoforeningsrad.se, under Projekt).
2. Värmdömässan 31 mars - 2 april. Skärgårdens Rid- och Friskvårdscenter har bokat en monter
på 4 m2 och välkomnar alla inom Vision Häst att delta. Om fler företag resp klubbar kan satsa
pengar på detta kan vi kanske ha en större monter som kan visa bredden i Vision Häst. Är ni
intresserade av att delta på mässan så kontakta någon i info/kommgruppen
3. Stallinventeringen. Oklart hur långt den hunnit.

Ridvägar/ ridlede r , gr 1
(deltagare Marianne Norling, 070-3702365, mariannorling@hotmail.com, Rolf Norling, Kathlén
H-Karlsson, Kickan Fehr och Suzanne Nystedt).
Har tittat på möjligheterna att kunna rida förbi Mölnvik. Har kontaktat kommunen och
föreslagit att gång- och cykelvägen som ska byggas till Ösby skola även ska få en ridstig vid sidan
av. Mottogs positivt av gatu-park.
Gruppen ska träffas och utforska lämpliga ridvägar Mörtnäs - Betsede - Aspvik bort mot
Kovik/Lagnö.

Ridvägar/ ridlede r , gr 2
Gäller säkr a ridvägar ut/in från Gustavsb er gs tät or t söd er och väst er - och
öst erut.
(deltagare Eva Bergström, 070-716 27 17 eva@eyebeep.se, Kajsa Wahlberg, Maria Ring, AnnaKarin Nylander).
Gruppen har träffat JM och kommunen flera gånger under hösten och strax före jul gicks en
gemensam researchvandring för ridvägen söder om 222:an. Den vandringen har sedan resulterat i
en skrivelse från Plankontoret/Anna Edström, med ett mycket bra förslag. Den har gått för
godkännande till Vision Häst, GURs och JM. JM har ännu inte lämnat besked, vi andra är
positiva till förslaget.
Fler ridvägsgrupper behövs
Behov finns av fler grupper på andra delar av Värmdö, som vill projektera ridvägar där, för att vi
sedan ska kunna knyta ihop de olika avsnitten till en eller flera sammanhängande ridleder. Vill du
starta/delta i en sån grupp i området där du bor/har häst/rider så hör av dig till Eva Bergström,
eva@eyebeep.se, 070-716 27 17.

Träni ng s -/täv li ngs are na
(deltagare Anna-Karin Nylander, 070-6219943, Kenneth Bäck, Ann Zetterqvist, Ulf Samuelsson
och Isabelle Öberg)
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Gruppen hade arbetat fram ett underlag för "Tävlingsarena - för hästverksamhet mm".
Med frågeställningar som "Varför?", Vad kan marken, barnorna användas till när det inte är
hästar där?", "Vad krävs?" och "För vem?".
Nu kommer gruppen arbeta vidare med att försöka besvara alla frågor, inte minst identifiera hur
stor yta som behövs och att göra en skiss över hur det kan tänkas se ut. Därefter ska kommunen
kontaktas för att se vad det kan finnas för lämpliga platser i Värmdö kommun.

Hästunde rstödd terapi
(deltagare Eva Bergström, Carin Flemström m fl). Många fler har visat intresse men någon direkt
arbetsgrupp är ännu inte utsedd.
Ett förundersökningsprojekt är prel. på gång. Socialförvaltningen vill undersöka möjligheterna
för funktionshindrade att få sin dagligverksamhet i t.ex stall eller andra djur- och naturmiljöer.

Hur går v i v idare
Alla var eniga om att grupperna nu jobbar vidare och att vi behöver ses i den här stora gruppen
med jämna mellanrum.
Du som ännu inte är med i någon grupp, men gärna vill det är välkommen att antingen kontakta
sammankallande i den grupp du vill vara med, eller Eva Bergström.
Övriga frågor
Meddelades att reglerna för bidrag till utbildning från kommunen är under ändring.

Nästa möte i "stora gruppe n" , dvs . a l la i ntre s s e rade b li r
Måndagen den 20 mars kl 18.30 prel. på Gustavsgården, men kan också bli på annan plats i
kommunen. Inbjudan kommer senare.
Notera mötet redan nu i din almanacka!
Noterade gjorde
Eva Bergström, eva@eye be ep.se

