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Noteringar från möte Vision Häst Värmdö
måndag 20 mars 2006 på Gustavsgården i Gbg.
Deltagare:

Ett 20-tal personer enl. sep lista.

L ar s Brynte sson, kommunalråd (s) inledde mötet med att berätta att han följer vårt arbete
med stort intresse och tycker att det är väldigt bra att det kommit igång. Kommunen har nu gjort
en stor satsning för simning, nästa är motorsporten och att man arbetar systematiskt för att
uppmuntra olika intressen och initiativ.
Kommunen arbetar också för att öka samarbetet med den sociala sektorn (dvs föreningslivet), där
Föreningsrådet är en viktig partner. Vad gäller häst ser man positivt på att Vision Häst vill
samordna och utveckla en hästkommun typ Katrineholm.
Det är viktigt att ni samarbetar mer systematiskt med planenheten så att häst kommer med i
planarbetet. Förslag är att ni blir remissinstans.
Ambitionen att skapa en nationell anläggning för hästsport ligger i linje med kommunens
inriktning kring bl a Ekobacken.
Frågor som ställdes till Lars Bryntesson rörde konflikten i Betsede/Aspvik (där detaljplanen nu är
upphävd). Det ärendet är ett exempel på hur det kan gå när kommunen inte har en
samhällsplanering vilket vi ska ha nu, sa Lars B. Jeanette Dau påpekade att det är viktigt att
tänka på naturen, det är så lätt att förstöra den och det går inte att reparera.
En annan fråga; huruvida Stall Mörtnäs kan räkna med att få vara kvar. LB; det finns inga beslut
ännu, men Frentab vill bygga. Lars B har bett förvaltningen att titta på hur man kan spara stallet,
men kan inte lova hur det blir. Marianne Norling poängterade att det inte finns några som helst
klagomål från boende. Det nya naturreservatet Ösby träsk hålls öppet av hästarna från stall
Mörtnäs.
Marianne påpekade att det också är stort behov av ridvägar. Lars B svarade att det pågår
kartläggning av ridvägar. Eva B påpekade att det alltid gäller att tänka gång-, cykel- och ridvägar
(GCR).
Lars berättade att det stora bekymret är att kommunen äger så lite mark och att lösa ut ett
område som redan är detaljplanerat och ägs av någon annan är jättedyrt. Då måste man kunna
erbjuda något annat.
En annan fråga gällde kommunens intresse av att vara med och skapa en tävlingsarena. Lars B sa
att kommunen är gärna med och medverkar till en sådan, inte medpengar men med arbete och
kontakter. Lars B tror inte att det är så svårt att få med banker och andra finansiärer om man gör
en kraftfull presentation. Ulf Samuelsson sa att målsättningen är att snart presentera en fullödig
skiss.
Hel ena Håkansson, konsult hästplaneringsfrågor, tog sedan vid och slog fast att "Hästar finns
där människor finns", därför är det viktigt att få in hästarna i samhällsplaneringen. Det är givetvis
olika förutsättningar när man jämför en kommun som Värmdö med exempelvis Söder hamn som
nu påbörjat att planera och utveckla hästföretagandet.
Det som hänt är att hästar har blivit något nytt i det moderna samhället, trots att de alltid
funnits där. Genombrottet kom först när Malin Baryard red i sitt raffset. Nu är det ganska OK
med hästar. Det finns också mycket EU-biodrag för hästnäringen och många stora projekt har
startat i t.ex. Värmland, Halland, Gotland. Hästnäringen och hästföretagare har nu fått
erkännande som en egen bransch i och med att regeringen anslagit 15 miljoner för utveckling av
hästnäringen.
Kommunala projekt som är igång är Häst i Heby, Falkenberg, Katrineholm, Hova/Vara och
Vaggeryd. När man ska starta och driva ett projekt är det viktigt att tänka på:
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delaktighet/engagemang underifrån, kartotek över alla företagare, ha en sammanhållande
länk/person, man känner att kommunen bryr sig och långsiktighet.
En nisch som kommer mer och mer är hästnära boende, t.ex Julmyra i Heby, Nära Hem som
byggt även i Sorunda m fl.
Lotta Johansson, ordförande Värmdö Föreningsråd, informerade om att det kommer en stor
kampanj om vatten och avloppsfrågor vilket är oerhört viktiga frågor för Värmdö. Nödvändigt att
många områden förses med kommunalt vatten.
Lotta konstaterade att det har hänt mycket i Vision Häst Värmdö sen det första mötet hölls i
september 2005 och att det nu är dags att ta ett steg till. Förslaget att tillsätta en styrgrupp
godkändes av deltagarna och till ledamöter i styrgruppen utsågs Eva Bergström
(sammankallande), Kajsa Wahlberg, Ulf Samuelsson, Ann Jakobsson, Kenneth Bäck och Yvonne
Anrin. Tillsammans representerar de olika delar av Värmdö kommun och olika funktioner inom
hästengagemang. Yvonne Anrin är dessutom vice ordförande i Föreningsrådet som är
projektägare.
Föreningsrådet kommer att bjuda in till en hearing hur politikerna ser på den sociala ekonomin.
Där är även Vision Häst välkommen att delta! Lämpligt att spela in hela hearingen. En - två
representanter per parti kommer att bjudas in.
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 "Cissi" Lagin.)
1. Hemsida - är förhoppningsvis på g. Catharinga har åtagit sig att kolla mallar och länkar för
hemsidan enligt Cissi.
2. Värmdömässan 31 mars - 2 april. Föreningsrådet har en monter där Vision Häst kommer att
vara med. Vi har fått pengar av kommunen till en folder och en affisch. Monica håller på att
skriva manus.
3. Stallinventeringen. Ann meddelade att den är i stort sett klar. Eva berättade att Vision Häst
har blivit ombedda att vara med i en referensgrupp för hästinventering som kommunens
miljöavdelning ska göra.

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. Men frågan är hur man sedan ska komma vidare till
Farstalandet.
En annan viktig och brådskande passage att säkerställa är Ålstäket.
Problem med crossåkare togs upp. Lotta J rekommenderade att ryttarna/ridklubben tar kontakt
med motorföreningarna och diskuterar frågan.

Ridvägar/ ridlede r , gr 2
Gäller säkr a ridvägar ut/in från Gustavsber 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).
Anna-Karin berättade att JM nu lämnat OK på ridstigen söder om väg 222, men med förbehåll
att inga större ingrepp får göras. Vision Häst ska ha möte med plan- och gatukontoret den 20
april för att diskutera hur vi går vidare.
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Ny ridvägsgrupp i vardande
Efter Värmdömässan kom propå från Nora om att försöka göra ridväg utmed den gång- och
cykelväg som ska göras ovanpå Vattenfalls ledningar, projekt Samgräv. Ett första möte är utsatt
till onsdag 10 maj kl. 18.30 i sadelkammaren lilla stallet Nora. Kontaktperson för detta möte är:

Träni ng s -/täv li ngs are na
(deltagare Anna-Karin Nylander, 070-6219943, Kenneth Bäck, Ann Zetterqvist, Ulf Samuelsson
och Isabelle Öberg)
Gruppen har arbetat vidare med att ta fram sitt underlag för "Tävlingsarena - för hästverksamhet
mm". Ännu återstår att precisera ytbehov.
Anne Z poängterade att kraven på platsen är platt mark, väldränerad och att det går att få dit el.
vatten och avlopp.
Lotta J undrade om gruppen funderat på driftsformer. Kanske i partnerskap? Rekommenderade
att kontakta Ekvallen Värmdö AB som ägs av två föreningar och får bidrag från kommunen. Hon
poängterade att vi i föreningarna är duktigt på att äga, förvalta och driva verksamheter. Arenan
ska också kunna användas till andra ändamål, t ex konserter, cirkus mm.

Hästunde rstödd terapi
(deltagare Eva Bergström, Carin Flemström, m fl). Många fler har visat intresse men någon direkt
arbetsgrupp är ännu inte utsedd.
Eva Bergström är anlitad för ett förundersökningsprojekt åt Socialförvaltningen för att undersöka
möjligheterna för funktionshindrade att få sin dagligverksamhet i t.ex stall eller andra djur- och
naturmiljöer. Samtidigt pågår ett projekt för att utöka fritidsverksamhet för funktionshindrade
barn och ungdomar. Lena Karman håller i detta.
Har du tips /idéer till något av dessa projekt så hör av dig till Eva Bergström,
eva@varmdoforeningsrad.se, tel. 070-716 27 17.
Annelie Engemoen berättade att Habcentrum Syd har ridterapi för barn och ungdomar med
autism i Sätra. Annelie kommer att dokumentera verksamheten.
Övriga frågor
Vindö Ryttarsällskap är under bildande och snart godkänd förening av Ridsportförbundet.
Alla föreningar/sammanslutningar som är med i nätverket Vision Häst Värmdö uppmanas att bli
medlemmar i Värmdö Föreningsråd! Avgift 150:-/år. Årsmöte tisdag 25 april!

Nästa möte i "stora gruppe n" , dvs . a l la i ntre s s e rade b li r
Måndagen den 8 maj kl 18.30 i Värmdö Föreningsråds lokaler på Gustavsbergsvägen 2,
Gustavsberg (mellan Gula Porten och Idrottsvägen, står DONA på huset, ingång på baksidan
Notera mötet redan nu i din almanacka!
Noterade gjorde
Eva Bergström, eva@varmdoforeningsrad.se,
070-716 27 17

