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Noteringar från möte Vision Häst Värmdö
Onsdag 14 juni 2006 hos Värmdö Föreningsråd
Deltagare:

Ett 10-tal personer enl. sep lista.

Vi ägnade kvällen åt tre frågor:
• Tränings-/tävlingsarena
• Hemsida
• Utfrågning politiker

Tränings-/tävlingsarena
(delt agar e Anna-K arin Nylander, 070-6219943, Kenneth Bäck, Ann Ze t t erqvist,
Ulf Samuelsson och Isab elle Ö b erg)
Ulf presenterade hela konceptet och en första skiss. Den ska nu omvandlas med hjälp av någon
god kraft till lockande idéskisser som sedan ska presenteras för markägare och andra tänkbara
intressenter. Arealbehovet är ca 12,5 hektar.
Gruppen har gjort ett fantastiskt jobb var alla eniga om och ser fram mot fortsättningen med stor
spänning.

Ko mmunikation/information
(delt agar e M onica Kjellman, monica. kjellman@swe co. se, Catharina BolmérKarlsson, Ann Jakobsson och Cecilia "Cissi" L agin.)
Monica presenterade ett förslag till hemsida och vi andra lämnade en del detaljsynpunkter på det
fina förslaget. Ett önskemål var att startsidan ska vara lite mer ”hästig”. Vi enades om att den ska
läggas upp snarast möjligt och fyllas på med material efter hand. Tills vidare sköter Monica den
under förutsättning att de som lämnar material skriver exakta texter och anvisningar hur det ska
läggas upp. Tills vidare kommer själva sidan finnas på en annan domän men länkas in på
www.varmdoforeningsrad.se , varifrån man ska gå in på sidan. Eva kommer att maila ut till
samtliga när den är uppe.
Möjlighet att ställa frågor och synpunkter kommer att finnas via mail till
eva@varmdoforeningsrad.se, som sorterar och skickar vidare.

Utfrågning politiker inför valet
Värmdö Föreningsråd kommer att inbjuda samtliga politiska partier till en hearing den 9
september på stora scenen vid Strandvik gällande idrottsfrågor. Vision Häst är välkomna att vara
med. Till dess bör vi räkna ut hur många personer som är inblandade i hästverksamhet i
kommunnen.
Mötet uppmanar alla klubbar att gå ut till sina medlemmar och be om förslag och deltagare som
är villiga att vara med och ställa frågor.
Förslag på frågor at t st äll a kan mailas till eva@varmdoforeningsrad.se,

Övrigt
• I riksdagen hölls ett seminarium om hästens betydelse i samhället och politiken förmiddagen
14 juni. En särskild broschyr kring detta har tagits fram av Nationella Stiftelsen för
hästhållningens främjande. En ny hemsida är under uppsättning www.hastenipoliken.nu.

Vision Häst Värmdö möte 8 maj 2006

2 (2)

• Tack till stall Beatelund och Gustavsbergs Ryttarsällskap som deltog i Nationaldagståget med
två hästar vardera och ett antal ryttare till fots (förutom de som satt till häst).
• Kommunfullmäktige har tagit beslut att 100 hektar mark ska utredas om det ska bli
naturskyddsområde. Citat ur kommunens pressmeddelande ”Området ligger nära
befintlig bebyggelse och har nära till bad, strandområden, ridstigar samt
promenad- och cykelstigar.”
• Hästtjuvar. Uppmanades att alla som ser något misstänkt går fram och pratar med
vederbörande - det kan ju vara helt oskyldigt. Rapportera till polisen om det verkar misstänkt.

Nästa möte b estä m de vi till torsda g 2 4 a u g usti kl.
1 8.3 0
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!
Jag önskar all a en riktigt skön sommar!
Vid tangenterna
Eva Bergström, eva@varmdoforeningsrad.se,
070-716 27 17

