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Noteringar från möte Vision Häst Värmdö
Tisdag 6 februari 2007 på Gustavsgårde n
Deltagare:

25 personer enl. sep närvarolista.

Eva Bergström hälsade alla välkomna och berättade om Vision Häst Värmdö och vår vision:
Vision
• Ett Värmdö där vi tillvaratar hästen, som läkande, rehabiliterande och friskvårdande kamrat
som håller kulturlandskapet öppet och skapar många arbetstillfällen i vår kommun.
• Ett Värmdö där större stall är etablerade som fullvärdiga fritidsgårdar, där barn och ungdomar
får stöd och vägledning i både läxläsning och handhavande av hästen.
• Ett Värmdö där det finns gott om ridvägar och ridanläggningar av hög kvalitet – både för
människan och hästen och en stor tränings- och tävlingsanläggning där vi kan arrangera
nationella tävlingar.
• Ett Värmdö där vi har en levande och öppen kommunikation mellan stall, ridklubbar och
hästintresserade.
• Värmdö ska vara den ledande tätortsnära kommunen vad gäller hästplanering – att hästen
beaktas i alla plan-, bygg-, miljöärenden och liknande frågor.
Se även det bildspel som ligger på hemsidan www.varmdoforeningsrad.se under projekt – Vision
Häst Värmdö.

Samarbetsavtal, styrgrupp och arb etsgru pper
Kajsa Wahlberg presenterade det förslag till samarbetsavtal med Värmdö Föreningsråd som
styrgruppen arbetat fram. Förslaget ska nu behandlas av Föreningsrådets styrelse.
Vidare presenterade Kajsa Wahlberg styrgruppen för Vision Häst Värmdö. De är
Yvonne Anrin, verksamhetsansvarig, Värmdö Ridklubb
Kenneth Bäck, ordf Siggesta Ryttare
Ann Jakobsson, stallchef stall Skaft
Kristina Landeström, vice ordf Gustavsbergs Ryttarsällskap
Ulf Samuelsson, tävlingsansvarig i styrelsen för Säby Fältrittklubb
Kajsa Wahlberg
Eva Bergström, Projektledare
Kajsa presenterade även de arbetsgrupper som finns inom Vision Häst Värmdö för närvarande.
Sammankallande är personen vars namn är understruket.
Ridvägar grupp 1
Marianne Norling, Rolf Norling, Kathlén H-K arlsson, Kickan Fehr, Suz anne
Nystedt
Ridvägar grupp 2
Maria Ring, Eva Bergstr öm, Anna-Karin Nylander
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Tränings-/tävlingsanläggningsgrupp:
Anna-Karin Nylander, Kenneth Bäck, Ann Ze t t erqvist, Ulf Samuelsson, Isabell e
Ö b erg.
Information/kommunikationsgrupp
Monic a Kjellman, Kat arina Bolmér-Karlsson, Ann Jakobsson, Cecilia L agin.
Hästunderstödd terapi
Eva Bergström, Behroz Rahimi

Hästcenter på Värmdö
Gunnel Hedman berättade om bakgrunden till visionen om ett hästcentrum i Värmdö och
möjligheterna att förverkliga det.
Behovet av ett centrum för hästverksamheten i Stockholmsregionen är stort och Värmdö lämpar
sig väl för detta, inte minst med anledning av att nätverket Vision Häst Värmdö finns.
Fördelarna med ett sådant är bland annat:
• förstärker kommunens profil och utvecklar turismen.
• bidrar till hälsa och rehabilitering
• bidrar till ett öppet landskap
• ökar företagande, tillväxt och arbetstillfällen.
Ett regionalt hästcentrum bör innehålla tränings-, evenemangs- och tävlingsarena för olika
verksamheter som kan rymma banor för exempelvis terrängritt, hoppning, fälttävlan, körning,
islandshästar, westernridning, voltige, distansridning, dressyr och akademisk ridning mm.
Det kan kombineras med events och träning för hästar men även för andra evenemang.
I anslutning till arenan bör företagare knytas till centret för att ge en fullödig service för häst och
ryttare. Det kan handla om veterinärverksamhet, hästterapi, tandvård, hovslageri, massage,
akupunktur, osteopedi och kunnande kring samspelet häst och människa. Profilen på denna
verksamhet kan vara ”Vad är naturligt och bäst för hästen”.
Samspelet häst och människa bör också utvecklas för funktionshindrade och hästunderstödd
terapi bör kunna erbjudas.
För Värmdö kommun är det också lämpligt att bli ett centrum för hästturism. Värmdö kommuns
läge i Stockholmsregionen och de naturliga förutsättningarna gör att möjligheterna är goda för
olika former av hästturism. Detta måste ses i ett sammanhang av boende och
restaurangverksamhet som måste finnas i rimlig anslutning.
Förutsättningarna för utbildning bör undersökas utifrån vilka behov som finns. Ett
hästgymnasium kan med fördel kombineras med yrkesinriktad utbildning inom närliggande
hantverksyrken. Möjligheter bör undersökas hur man kan utveckla kontakter med aktuella
lärosäten och därigenom etablera ett kunskapscentrum för häst på Värmdö.
Var det kan komma att ligga är en helt öppen fråga och något som måste undersökas närmare i
den förstudie som förhoppningsvis kommer att göras med hjälp av pengar ur EU:s nya
Landsbygdsprogram. Som ett första steg har vi sökt 35.000:- från kommunen för att kunna skriva
en seriös ansökan. Ansökan är ännu ej behandlad.
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För att kunna genomföra en sådan förstudie är det önskvärt att kommunen är positiv till
satsningen. Vad som kommer att hända efter förstudien som kanske tar ett år att genomföra är en
helt öppen fråga.
Lärare från Djurgymnasiet Liljeholmen som deltog på mötet såg stora möjligheter att
vidareutveckla sin verksamhet om ett hästcenter kommer till stånd.
En del farhågor hördes angående storleken och omfattningen av centret. Hur stort och med
vilken omfattning det kan bli kommer visa sig i förstudien. Men det är lättare att skala bort delar
än att lägga till.
Arbetsgrupp för hästcentret är Anders Berg, Gunnel Hedman och Eva Bergström.

Veterinärklinik på Värmdö?
Pipsan Holmberg från Långsunda Gård berättade om sin vision att starta en högkvalificerad
hästklinik på Värmdö, gärna i kombination med en smådjursklinik.
Hon efterlyste idéer och synpunkter och flera röster höjdes angående att chefsveterinären måste
vara en mycket välrenommerad veterinär som hästägarna har förtroende för.
Den som vill veta mer eller komma med idéer och synpunkter är välkommen att ringa till Pipsan
på tel. 070-588 3008.

Ridvä gar och skyltar
Maria Ring berättade om det ihärdiga arbete som pågår för att få den fösta ridvägen söder om väg
222. Nu har vi kommit så långt att alla parter är eniga, inkl. kommunen och JM. Vi är lovade att
den ska färdigställas under denna vinter. Karta som visar ridvägen finns i bildspelet.
Maria visade även upp den fina skylt som visar att en väg är till för både gående och ridande. Den
är designad och tillverkad av medarbetare vid Värmdö Seervice. Nu återstår uppsättning och
invigning.
Arbetet med ridvägar och skyltar har än så länge berört Farstalandet inkl. Ekobacken och
Hålludden.
Vad gäller Ekobacken har vi varit med på ett flertal arbetsmöten och medverkat till en i vårt
tycke bra lösning för hästverksamheten. Vad vi vet ska planen nu ut på samråd för att sedan
detaljplaneläggas.
På Hålludden har JM begärt att få bygga 30 enfamiljshus, vilket Vision Häst Värmdö har lämnat
in synpunkter på, då vi tycker att det är helt onödigt att förstöra ett orört naturområde som är
mycket frekventerat av hela det rörliga friluftslivet.

Hästkunskap
Annelie Engemoen presenterade möjligheterna att starta kortkurser och/eller studiecirklar inom
skilda ämnen kring hästhållning, ridning mm. Här några exempel för olika målgrupper:
Hästkunskap
-att köpa häst
-att ha häst
-att träna -att tävla
-hästens utrustning o kostnader
-Hästens tuggsystem
-Bett o betsling
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Ryttarkunskap
-hur hitta en bra tränare
-hur sätta mål för min ridning
-hur lägga upp träningsprogram för mig och min häst
-träna inför tävling
-träna för att bli en bättre ryttare
-öka utbildningsnivån på min häst
Föräldrar/närmast till ryttare
-allt kring hästar för lektionsryttare
-för privatryttare (med egen häst eller medryttare)Gårdsägare
-att bygga för hästverksamhet
-allmänna regler
(enl jordbruksverket)
Politiker
-vi och hästen
-hästen i samhällsplaneringen
-hästen i Skandinavien
-hästen i eu
Grannar
-rättigheter och skyldigheter med hästar
-samhällsplanering

Monica Kjellman sa att ridklubbarna genomför en hel del utbildningar där fler är välkomna att
delta. Det gäller bara att få ut information om det, vilket förhoppningsvis blir lättare när vi får
upp den nya hemsidan.
Är du intresserad av att genomföra eller vara med på någon utbildning?
Kontakta då Annelie Engemoen 0768-650 430, engemoen@telia.com

Djur i vården
Eva Bergström berättade att det är väldigt mycket som händer inom det området nu i hela
Sverige och att intresset är stort och det finns pengar att söka för sådan verksamhet.
Vision Häst Värmdö har lämnat in en ansökan till Allmänna Arvsfonden ang dagligverksamhet för
vuxna med funktionshinder i stall/gårdsmiljö. Den kommer som det nu ser ut tas upp till beslut 7
mars.

Årsmöten, i drottsting, tävling ar
Stora Koviks Ryttarsällskap hadesitt lördag 3 feb kl. 14.00.
Gustavsbergs Ryttarsällskap söndag 11 feb kl. 15 i stallcaféet
Fågelbro Ridklubb lördag 24 feb kl. 15.00 i stallcaféet
Siggesta Ryttare söndag 25 feb kl 17.00 i stallcaféet
Vindö Ryttarsällskap, måndag 26 feb kl 19.00 i klubbstugan
Säby Fältrittklubb, söndag 4 mars kl. 15.00 ev i lokal på Säby säteri
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Värmdö Ridklubb onsdag 7 mars kl. 19.00 i stallcaféet
Idrot tsting onsdag 14 mars kl. 18 – 21
Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson (fd Ridsportförbundet) inleder.
Det äger rum i Vårdcentralens hörsal. Se separat inbjudan.
Tävlingar
Säby Fältrittklubb och Vindö Ryttarsällskap inbjuder till deras gemensamma dressyrtävling
(lokal) den 26 – 27 maj. Mer info kommer på www.safk.nu.
Har din klubb tävlingar inplanerade så maila info om dem till eva@varmdoforeningsrad.se!

Nästa möte onsda g 2 5 a pril kl. 1 8 .3 0
Alla är hjärtligt välkomna – oavsett om du varit med förut eller inte!
Plats: Gustavsgården, Trallbanevägen 3, Gustavsberg.
Notera datumet redan nu i din almanack - inbjudan med program kommer senare.

Avslutning
Eva presenterade projektet Lokala Spelregler som Värmdö Föreningråd driver. Det handlar om
hur den offentliga sektorn och den sociala ekonomin (dvs hela organisationssektorn) förhåller sig
och bör förhålla sig till varandra. Målet är att få fram ett gemensamt dokument med spelregler för
vårt samarbete och umgänge. Mer info finns på www.varmdoforeningsrad.se under Projekt.
Lars-Erik Alversjö (m), ordförande för ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden avslutade mötet
med att han tyckte Vision Häst Värmdö och planerna på ett hästcenter är mycket intressanta
och att han ser stora möjligheter med ett sådant bl.a. avseende arbetstillfällen och turism. Han
lovade att ta tag i den inlämnade ansökan och snarast återkomma med ett besked.
Vid tangenterna
Eva Bergström,
eva@varmdoforeningsrad.se,
070-716 27 17

