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Noteringar från möte Vision Häst Värmdö
måndag 8 maj 2006 hos Värmdö Föreningsråd
Deltagare:

Ett 15-tal personer enl. sep lista.

Speci ellt inbjudna var Rober t Öj ermark, miljö- o byggförvaltningen, Värmdö
kommun och Mikael och Mona Windahl, Säby gård. Ett särskil t t ack till Micke
o M ona för at t ni lyckade s slit a er från vårbruke t !
Robert Öjermark berättade vad som gäller enligt miljöbalken idag. Deponi är förbjudet,
förbränning eller återanvändning är det som gäller. Återanvändning, dvs som gödsel är givetvis att
föredra, men då måste det lagras i minst 8 månader så att et hinner brinna. Han delade också ut
en lista på de företag som kan ta hand om gödsel idag.
Robert berättade ocskå att det kommit ett EG-direktiv som säger att om man ska göra
anläggningsjord så måste gödseln upphettas i 70o i en timme för att alla bakterier ska dö.
Mikael Windahl berättade att hästgödsel egentligen är väldigt näringsfattig och är sur om den är
torvblandad. Halm är bätte, men blir mer skrymmande. Ett problem är flyghavre som är
förbjudet och kan ligga i marken i 10 år innan det börjar gro. Idag är hans marker helt fria från
flyghavre.
Att elda hästgödsel för att få värme tror han inte är så ekonomiskt då hästgödsel inte ger så
många watt. Utvecklingen är dock väl värd att bevaka.
En häst producerar 3,5 ton gödsel per häst och år, motsvarar 7 kubikmeter!
Förslag som väcktes var att det borde finnas en gödselplatta där alla små stall som ej har
möjlighet att bygga en egen kan få lämna för lagring tills det brunnit.
Åtgärd Mikael Windahl lovade att räkna på hur mycket gödsel han kan göra av med per år på
de marker han brukar. Dock först efter vårbruket.

Rapportering från gru pperna
K ommu nik atio n/ i nfo rmatio n
(deltagare Monica Kjellman, monica.kjellman@sweco.se, Catharina Bolmér-Karlsson, Ann
Jakobsson och Cecilia "Cissi" Lagin.)
Hemsida - den 22 maj ska Monica presentera ett förslag.
Den kommer att ligga på www.varmdoforeningsrad.se innehålla kalendarium, nyheter, sidor för
arbetsgrupperna och annan info.

Ridvägar/ ridlede r, gr 1
(deltagare Marianne Norling, 070-3702365, mariannorling@hotmail.com, Rolf Norling, Kathlén
H-Karlsson, Kickan Fehr och Suzanne Nystedt).
Marianne berättade att gång-cykelvägen Mörtnäs-Ösbyskolan nu är klar. Hon ska kolla med Leif
Eriksson hur det blir med ridväg intill.
Ålstäket är en mycket svår men viktig passage.
Besl öt s att vi ska göra en skrivelse till kommunen. .

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@varmdoforeningsrad.se, Kajsa Wahlberg, Maria
Ring, Anna-Karin Nylander).
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Mötet tyckte att det är väl värt att göra en ridväg söder om 222:an som vi fått OK på av JM,
även om vi inte får göra några större ingrepp.
Sjörundan; några boende längst ut börjar tröttna på alla hästar som passerar. Ett alternativ är att
rida över berget om vi får hjälp att förbättra den stigen.
Ett förslag är att kanske införa ridförbud vissa tider för att undvika konflikter, då det är ett
mycket populärt stråk.
Eva rapporterade att skyltning ”gcr” (gående, cyklande, ridande) är på g. En påminnelse är sänd
till gatu-park.

Ridvägar/ ridlede r, gr 3 No ra
(Birgitta Thunblad, thunblad@hem.utfors.se, Maria Ahlman, 070-752 56 11, Gun LaursenBruzelius 070-790 21 03). Ett första möte hålls 10 maj kl. 18.30 i lilla stallet Nora.. Undersöka
möjligheten att göra ridväg utmed den gång- och cykelväg som ska göras delvis på Vattenfalls
ledningar, projekt Samgräv. Denna ridväg blir då en viktig länk i den kommande ridleden över
Värmdö.

Träni ng s -/täv li ngs are na
(deltagare Anna-Karin Nylander, 070-6219943, Kenneth Bäck, Ann Zetterqvist, Ulf Samuelsson
och Isabelle Öberg)
Kenneth berättade att kommunen är positiv till planerna, att gruppen tagit fram en konkret
tidsplan för hur arbetet ska gå vidare. Vecka 25 ska de ha en färdig skiss för upptryckning.
Kenneth efterlyste westernryttare och fick tips om några i kommunen, för att även kunna ta med
den disciplinen i arbetet.

Hästunde rstödd terapi
(deltagare Eva Bergström, Carin Flemström, m fl). Många fler har visat intresse men någon direkt
arbetsgrupp är ännu inte utsedd.
Eva berättade att en ny ridterapigrupp startat på södra Evlinge, CAS är huvudman. Pia Tillberg
anlitad som ridterapeut.
Förundersökningen ang dagligverksamhet för funktionshindrat börjar snart.

Övriga frågor
Vindö Ryttarsällskap berättade att ungdomssektionen fått 216.000:- från ungdomsmiljonen.
Stort grattis!
Föreningst åg på nati onaldagen
Mötet var enigt om att det vore härligt om ”alla” i Vision Häst kan vara med och visa upp att vi
är många! Alla uppmanas göra snygga affischer / banderoller att ta med. Inbjudan finns på
www.varmdoforeningsrad.se. Anmälan görs till eva@varmdoforeningsrad.se,
P oli tikerhe aring
Värmdö Föreningsråd kommer att inbjuda samtliga politiska partier till en hearing i aug/sept.
Vision Häst är välkomna att vara med. Till dess bör vi räkna ut hur många personer som är
inblandade i hästverksamhet i kommunnen. Förslag på frågor att ställa kan mailas till
eva@varmdoforeningsrad.se,

Nästa möte i "stora gruppe n" , dvs . a l la i ntre s s e rade b li r
Onsdagen den 14 juni 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!
Vid tangenterna
Eva Bergström, eva@varmdoforeningsrad.se,
070-716 27 17

