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Noteringar från möte Vision Häst Värmdö
Tisdag 10 oktober 2006 på Gustavsgårde n
Deltagare:

16 personer enl. sep närvarolista.

Kvällen ägnades åt diskussioner med våra inbjudna gäster: Peter Bondesson (fp), Alliansen, Maria
Kanders, miljöförvaltningen och Anders Berg och Gunnel Hedman, utvecklingskonsulter.
Dessutom diskuterade vi hur, i vilken form vi ska arbeta vidare.

Va d sä g er Alliansen - vår nya politiska lednin g?
Peter Bondesson berättade att han har mycket egen hästerfarenhet som pappa till tidigare
ponnytävlande döttrar och engagemang i ridklubben på Västkusten där han då bodde. Så han är
väl medveten om den viktiga fostran i ansvar och demokratifrågor som sker ”automatiskt” i
stallen.
Vad Alliansen kan och vill göra vad avser hästfrågor vågade han inte uttala sig om då man ännu
inte kommit så långt i diskussionerna, utan de förhandlar nu om olika poster samt arbetar med
budgeten. Den 30 oktober kommer alla utskott vara tillsatta.
Detaljplaner ska vara kvar, sa Peter och menade att det ska väl inte vara något större problem att
lägga en ridstig utmed gång- och cykelvägar.
Ang. det föreslagna ungdomskortet sa Peter att det ska utredas ordentligt först så att alla ev
konsekvenser blir belysta och det kommer säkert ta ett år. Därefter ska ett ev förslag gå på remiss
till alla föreningar.
Peter berättade vidare att alliansen kommer att satsa på ökad exploatering och inflyttning då man
tror att det är sättet att nå balans i ekonomin. Men tillväxten ska vara balanserad la han till.
Ett antal frågor kom upp som mötet bad Peter att ta med sig och återkomma med
svar/information kring.
• Kan den som behöver få ridning på remiss som sjukgymnastik? Kan man starta en
kommunrehab där man använder hästen som terapeut?
• Vill kommunen värna mer om ungdomarna och stödja den omfattande fritidsverksamhet som
äger rum i stallen sju dagar i veckan?
• Vill kommunen utjämna kostnadsskillnaderna mellan olika sporter? De flesta andras sporters
hallar är subventionerade av skattemedel, men inte ridskolornas anläggningar.
• Tror alliansen att det finns förutsättningar för en tränings-/tävlingsarena i kommunen?
• Kommer kommunen att avsätta pengar till att anlägga ridstigar?
Peter lovade att ta med sig frågorna men att det skulle bli svårt att hinna återkomma under 2006.

Inventering av antalet hästar i kommun en
Maria Kanders från miljöförvaltningen presenterade den rykande färska hästräkningen som de
gjort. Man hittade 700 hästar fördelade på 75 hästhållningar. Antalet hästar har ökat med 19%
på fyra år! Antalet hästhållningar har ökat med 8%.
På kommunens hemsida, liksom på Värmdö Föreningsråds hemsida kan du hämta kommunens
sammanställning.
Maria pekade på hästens stora betydelse som landskapsvårdare och berättade att man håller på
att identifiera och rita in betesmarker på byggförvaltningens kartor. Hon tror att de kommer att
finnas tillgängliga på hemsidan till våren.
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Maria informerade även att alla som hanterar foder, dvs alla som håller hästar, är skyldiga att
registrera sig som foderföretagare. Den som vill veta mer bör vända sig till henne, tel. 570 134 80.

Hästcentru m i Värmdö?
Vision Häst Värmdö har blivit kontaktat av de två näringslivs-/turismkonsulterna Gunnel
Hedman och Anders Berg, efter att de hört talas om arbetet för en tränings-/tävlingsanläggning i
kommunen. Båda har erfarenhet från att hjälpa kommuner starta och genomföra
projekt/turistsatsningar och tidigare anställningar i näringsdepartementet mm. Gunnel Hedman
har även varit med och utvecklat Wången till det sport- och utbildningscentrum för häst det är
idag. De hade därför bjudits in till mötet för att berätta om sin vision - se bilagt PM
Hästcentrum i Stockholm.
Efter deras presentation diskuterade vi vidare. Alla tyckte att det här låter som en otroligt
spännande framtidsvision som vi ska arbeta vidare med. Lisa Coudek pekade på att det kan bli
ett viktigt inslag i att få ungdomarna att vilja studera hemma i Värmdö.
Beatrice Norling pekade på att det finns oerhört få tävlingsanläggningar där även boendet för
både häst och människa fungerar. Kan man kombinera med hotell- och restaurangskola och
andra typer av fritidsaktiviteter är målgruppen mycket stor.
Det pågår en del projekt i andra delar av landet (typ Åre, Vara), men det unika med
”Värmdökonceptet” är just att koppla allt företagande kring häst till anläggningen.
Anders Berg påpekade att behovet av ett sådant här hästcentrum är mycket stort i
Stockholmsregionen och att Värmdö är en mycket lämplig kommun, inte minst med tanke på att
Vision Häst Värmdö finns och att ett koncept för tränings-/tävlingsanläggning redan finns. Men,
sa Anders, det finns ju fler kommuner som kanske hugger på det här om de får höra talas om det
och det finns bara utrymme för en anläggning av den här typen, dvs det gäller att inte dröja för
länge.
Mötet uttalade sitt stöd och varma tack till Anders och Gunnel och ser fram mot att få höra mer.

Formerna för nätverksarb etet
Vi diskuterade i vilken form vi ska arbeta vidare. Ett förslag fanns att bilda ekonomisk förening
för att bli tydligare och ha en bas att söka pengar från. Då det blev klarlagt att vi kan söka pengar
i Föreningsrådets namn var det inte någon som tyckte det var idé att bilda en ekonomisk förening
just nu.
Däremot tyckte alla att det var bra att formalisera samarbetet med Föreningsrådet med ett avtal
eller dylikt samt göra vårt nätverk lite fastare i formerna med en bl.a en styrgrupp. Att vi också
behöver formulera oss tydligare - övergripande mål, - vad erbjuder nätverket mm.
Eva sammankallar den nuvarande styrgruppen för att jobba vidare med de frågorna.

Nästa möte onsda g 2 2 nov kl. 1 8 .30
Plats: Gustavsgården, Trallbanevägen 3, Gustavsberg.
Notera datumet redan nu i din almanack - inbjudan med program kommer senare.
Vid tangenterna
Eva Bergström, eva@varmdoforeningsrad.se,

